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[side 9] Forord

Bøgerne af Alice Bailey og Tibetaneren er resultatet af et be-
vidst samarbejde mellem en arbejdende discipel og et med-
lem af det åndelige Hierarki. De havde som fælles mål at ned-
fælde den næste fase af den tidløse visdomslære, for at men-
neskeheden skulle blive bedre i stand til at kunne opfatte og
drage nytte af de enestående muligheder for fremskridt, som
nu i høj grad er til stede.

Et af de vigtigste områder af deres arbejde er de detaljere-
de oplysninger om de syv stråler. I de senere år er der opstået
en stærkt forøget interesse omkring dette emne, og mange
mennesker beskæftiger sig nu entusiastisk med »videnskaben
om strålerne«, idet de erkender, at den forståelse som det vil
give, vil sætte dem i stand til at arbejde med større dygtighed
og effektivitet inden for deres aktivitetsområde.

Denne kompilation har til hensigt at skulle tjene som intro-
duktion til emnet om strålerne. Oplysningerne i denne bog
bør ikke betragtes som værende fuldstændige eller altomfat-
tende, men snarere som en vejviser, der kan lede mennesket
til selv at erkende virkeligheden om de syv stråler. Dette kræ-
ver mere end en intellektuel tilnærmelse; det kræver, og kan
nære, en udvikling af intuitionen. Denne altomfattende be-
vidsthedskvalitet rækker ud over de tankeformer, der skjuler
åndelig sandhed. Intuitionen vil sætte dem, som er vedhol-
dende i deres søgen efter visdom, i stand til direkte at erfare
en indre virkelighed, i dette tilfælde betydningen og kvalite-
ten, så vel som de ydre virkninger, af de syv stråler.

For at kunne udforske strålerne mere udførligt kan vi hen-
vise til de oprindelige bøger, specielt bøgerne om esoterisk
psykologi, astrologi, healing, og om indvielse, som tilsammen
udgør »En afhandling om de syv stråler«.
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[side 10]

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 fra den mest
beskedne aspirant op til og hinsides Kristus selv er disciple.
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 lama-
er. Dette er årsag til det forlydende, at jeg er abbed for dette
særlige lamakloster. De, der er forbundet med mig i Hierarki-
ets 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. Efter lærernes opfattelse er jeg ikke en gammel
mand, dog er jeg heller ikke ung og uerfaren. Mit arbejde er
at undervise og udbrede kendskabet til den urgamle visdom,
hvor som helst jeg finder genklang, og det har jeg gjort i man-
ge 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 oven-
nævnte har jeg meddelt jer meget, men intet som kunne give
anledning til den tåbelige tilbedelse og blinde lydighed, som
følelsesfulde aspiranter 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 til-
bedelse til uselvisk tjeneste for menneskeheden – ikke for
mesteren.

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
[side 11] skrifter, eller at nogen (med tilbageholdt åndedræt)
skal omtale dem som et af mestrenes værker. Hvis de frem-
lægger sandheden på en sådan måde, at den naturligt videre-
fører den lære, der allerede er givet til verden, og hvis den in-
formation, der gives, kan løfte den åndelige stræben og viljen
til at tjene fra det emotionelle plan, op til det mentale (det
plan hvor mestrene kan findes), vil formålet med dem være
nået. Hvis den undervisning, der gives, finder genklang i de
oplyste åndsarbejdere i verden og fremkalder glimt af intuiti-
on, lad da læren blive accepteret; men ellers ikke. Hvis disse
udsagn kan bekræftes eller anses for sande ifølge loven om
overensstemmelse, er det godt og rigtigt. Men skulle det ikke
være tilfældet, da bør den studerende ikke acceptere det, der
siges.

August 1934
[side 12]
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[side 13]

Indledning

Ti grundlæggende kendsgerninger

… Inden vi begynder systematisk at studere strålerne, vil jeg
søge at formulere for jer de fundamentale kendsgerninger,
som ligger til grund for denne lære. De er for mig, en beske-
den medarbejder i Hierarkiet, såvel som for Den store hvide
loge som helhed, udsagn om kendsgerninger og sandhed. Stu-
derende og søgende 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
skønhed samt evnen til at være i fuldstændig overens-
stemmelse med planen. Denne plan er rodfæstet i de syv
strålevæseners 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 strøm-
mer gennem enhver planet, inklusive jorden, og forsyner
således alle former med kvalitet. Hver planet er en lille
kopi af grundplanen, og hver planet er i overensstemmel-
se med helhedens hensigt og formål.
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6. Menneskeheden, som denne afhandling beskæftiger sig
[side 14] med, er et udtryk for Guds liv, og ethvert men-
neske er opstået i overensstemmelse med en af de syv
strålekræfter. Hans sjæls natur er kvalificeret eller betin-
get af det strålevæsen, som har udåndet ham, og hans
formnatur er farvet af det strålevæsen, der – i sin cykli-
ske tilsynekomst på det fysiske plan på ethvert givet tids-
punkt – fastsætter kvaliteten af menneskehedens liv og af
formerne i naturrigerne. Sjælens natur eller kvalitet for-
bliver uændret gennem en hel verdensperiode; dens
formliv og natur forandres 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 pågældende tidspunkt.

7. Monaden er det liv, der leves i samklang med de syv
strålevæsener. En monade, syv stråler og myriader af for-
mer – 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 selvrealisation. Når denne proces er fuld-
byrdet, da er selvudtrykket det ene selv eller strålelivet,
og den opnåede realisation 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 realisa-
tion, er erfaring, der begynder med individualisering og
slutter med indvielse; sådan frembringes den fuldkomne
forening af og det fuldkomne udtryk for liv-kvalitet-tilsy-
nekomst.
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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. (EP1 e.141-143;
EP1 d.167-169).

[side 15]
Hvad er strålerne?

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. (EP1 e.316; EP1 d.331).

Når vi taler om stråleenergi, mener vi i virkeligheden kvalite-
ten, hensigten og viljen hos et bestemt stort liv, som vi kalder
»herren for en stråle«. … Hans guddommelige intention, vilje
og formål, eller hans sinds målrettethed skaber en udstråling
eller energistrøm, som – svarende til strålens type og kvalitet
– påvirker alle manifesterede livsformer inden for vor plane-
tariske grænsering. Disse stråleherrer er de skabende og op-
retholdende energier, der virkeliggør den planetariske Logos'
vilje. De samarbejder med ham i definitionen og udtrykket af
hans dybeste hensigt. Deres udstråling er cyklisk udadrettet
og cyklisk trukket tilbage. Når energierne stråler ind i de tre
verdener, skaber de ændringer, forstyrrelser, fremskridt og
udvikling. De skaber de nødvendige nye former og vitaliserer
og kvalificerer det, som den øjeblikkelige guddommelige
hensigt kommer til udtryk gennem, og de styrker både be-
vidsthedens kvalitet og modtagelighed.

Til andre tider – under tilbagetrækningsprocessen »til de-
res eget sted« – medvirker de til, at formaspekter, institutio-
ner og de »styrende organismer« (for at benytte en særlig for-
mulering) begrænses eller dør. De fremkalder således cykler
med destruktion og ophør og giver på den måde rum til nye
former og livsudtryk, som en indkommende stråle frembrin-
ger. (RI e.568-569; SI d.568-569).
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… Al manifestation er af en syvfoldig natur, og det centrale
lys, som vi kalder for guddommen, det guddommelige væsens
stråle, manifesterer sig først som en trefoldighed og derefter
som en syvfoldighed. Den ene Gud stråler frem som Gud Fa-
der, Gud Søn og Gud Helligånd, og disse tre igen genspejles
af de syv ånder foran tronen eller de syv planetariske Logoi.
De okkult studerende af ikke-kristen oprindelse kan kalde
disse væsener [side 16] for den ene stråle, der gør sig gælden-
de gennem de tre hovedstråler og de fire mindre, som tilsam-
men udgør en guddommelig syvfoldighed. Den synteseska-
bende stråle, som forener dem alle, er hovedstrålen for kær-
lighed-visdom, for i sandhed »Gud er kærlighed«. Denne
stråle er indigo-strålen og den stråle, hvori de alle forenes.
Det er den, som ved slutningen af den store cyklus vil absor-
bere de andre, hvorved der opnås en synteseskabende fuld-
kommenhed. Det er manifestationen af det logoiske livs andet
aspekt. Det er dette aspekt, som er opbyggeren af formen, og
som gør vort solsystem til det mest konkrete af de tre store
systemer. Kærligheds- eller visdomsaspektet giver sig til ken-
de gennem formens bygning, for »Gud er kærlighed«, og i
denne kærlighedens Gud »lever, røres vi og har vi vor væren«
og vil fortsætte hermed, indtil tidsaldrene ophører med at ma-
nifestere sig.

… Den guddommelige manifestations syv plan eller vort
systems syv store plan er kun syv underplan af det laveste
kosmiske plan. De syv stråler, som vi hører så meget om, og
som vækker så megen interesse og rummer så megen mystik,
er ligeledes kun de syv underordnede stråler i én kosmisk
stråle. (IHS e.3-4; IMS d.18-19).

Én kosmisk stråle er permanent, nemlig Logos' egen stråle, og
denne stråles understråler gennemtrænger hele hans system. 6
andre kosmiske stråler, der beliver andre solsystemer, påvir-
ker vores system og afspejles i den logoiske stråles understrå-
ler. Disse 6 kosmiske impulser reagerer vores himmelske
mennesker på. Som centre i det logoiske legeme optager de
impulsen i sig, sender den gennem deres egne centre (kæder)
og videre ud til andre planetsystemer, idet de præger den med
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deres egen specielle farve og tone. Hele denne udveksling af
stråleimpulser eller strålevarme er, både fysisk og psykisk, et
kompliceret kredsløb. Strålingen eller vibrationen går fra sin
kilde, den ene stråle eller systemiske logos, ud til de forskelli-
ge centre i hans legeme i ordnede cykler. Set fra en fysisk
synsvinkel er denne strålekraft den belivende faktor i stof. Set
fra en psykisk synsvinkel er den en kvalitativ egenskab. [side
17] Den strømmer fra planetsystem til planetsystem, fra kæde
til kæde, fra klode til klode, og hele tiden lægger den både til
og trækker samtidig fra. Derefter vender den tilbage til sit
brændpunkt med to mærkbare forskelle:

a. Strålevarmen er intensiveret.
b. Den kvalitative karakter eller farve er forøget.

Virkningen på formsiden er lige så mærkbar, og en stråles var-
me eller kvalitet påvirker ikke alene et menneskes, en planetlo-
gos' og en sollogos' psyke, men har også en direkte virkning på
selve den stoflige substans. (CF e.437-438; KI d.424).

… Der er guddommelige attributter og strålekvaliteter, som
hidtil aldrig har været åbenbaret for menneskets bevidsthed
eller opfattet af mennesket, selv i de højeste øjeblikke af in-
spiration; dette skyldes manglende sensitivitet hos selv de
mest fremskredne mennesker. Deres mekanisme er stadig
utilstrækkelig udviklet og således ude af stand til at reagere
på disse højere guddommelige egenskaber. Endog Kristus
selv og andre medlemmer af Den store hvide loge er kun ved
at forberede sig til at kunne registrere disse guddommelige at-
tributter og bevidst lade sig absorbere af en stadig højere evo-
lutionsproces eller skala. Det vil stå klart for jer, at de små
bevidstheders små konklusioner er nogle af de mest farlige
faktorer i verdens anliggender i dag. (DN e.40-41; NS d.45).

Læren om de syv stråler vil forblive en nytteløs spekulation,
hvis ikke den er genstand for forskning, for bevis og for al-
mindelig såvel som speciel anvendelse. Alt for meget skrives
for tiden, som burde kasseres som ubrugeligt, som uaccepta-
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belt som mulig hypotese og som værende hinsides al bevis-
førelse. Jeg vil derfor her søge at gøre to ting:

1. Anvise, som I har set, en ny og særdeles brugbar esoterisk
psykologi, og desuden

2. Vise de udviklingslinjer, som er uundgåelige, fordi visse
stærke kræfter begynder at gøre sig gældende nu for tiden.
[side 18] Visse kræfter bliver i stigende grad mere aktive,
mens andre langsomt bliver svækket i deres virksomhed.
(DN e.4; NS d.12).

Vi vil under studiet finde, at vi har svært ved i ord at give ud-
tryk for virkeligheden; vi må derfor stræbe efter at trænge ned
under den tilsyneladende betydning og nå frem til den esoter-
iske sandheds struktur. Disse stråler er i konstant bevægelse
og cirkulation, og de udviser en aktivitet, som er progressiv
og cyklisk, og som viser sig som en drivende kraft, der tilta-
ger. I en periode er de dominerende, i en anden hvilende, og
af den specielle stråle, som på et bestemt tidspunkt gør sin
nærværelse mærkbar, afhænger civilisationens kvalitet samt
typen af de former, der fremkommer i naturrigerne, og det
deraf følgende bevidsthedsstadium hos de mennesker, der in-
karnerer i denne specielle æra. Disse legemliggjorte væsener
(i alle fire naturriger) vil være modtagelige over for den på-
gældende stråles specielle vibration, kvalitet, farve og natur.
Den stråle, der er i manifestation vil have en stærk indflydel-
se på de tre legemer, der udgør menneskets personlighed, og
strålens påvirkning vil fremkalde forandringer i menneskets
tankegang og emotionelle natur og betinge beskaffenheden af
det fysiske legeme.

Jeg er derfor klar over, at ved at formidle denne forholds-
vis 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
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vil blive bekræftet. Vi vil se, at der opstår en ny tilnærmelse
til de gamle sandheder og en ny metode til udforskning af
menneskeheden. Men inden da må vi koncentrere os om en
klar fremstilling af sandheden om strålerne og søge at udar-
bejde tabeller samt skitsere og antyde strålernes natur, formål
og virkninger.

De syv stråler, som cyklisk kommer til syne, har kontinuer-
ligt [side 19] passeret ind i og ud af manifestation og har såle-
des ned gennem tidsaldrene efterladt deres præg på menne-
skeheden og er derfor nøglen til enhver sand historisk vurde-
ring. En sådan vurdering er endnu ikke foretaget. (EP1 e.3-4;
EP1 d.33-34).

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 med den mest intense overbevisning, der kommer
fra jeres intuitivt bevidste selv. Men læs under alle omstæn-
digheder langsomt; anvend loven om analogi og loven om
overensstemmelse; studér jer selv og jeres brødre; søg at kæ-
de det, jeg siger, sammen med den viden, I besidder om mo-
derne teorier, og husk, at jo mere rigtigt I lever som en sjæl,
desto mere sikkert 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 … (EP1 e.9; EP1 d.38).

(Som et resultat af studiet af disse stråler vil vi have udviklet)
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 gennem vort
studium for eksempel konstaterer, at vor sjælsstråle tenderer
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imod vilje eller magt, og at den stråle, der styrer personlighe-
den, er strålen for hengivenhed, da kan vi mere nøjagtigt må-
le vor mulighed, vore evner og begrænsninger; vi kan bedre
bestemme vort kald, vor tjeneste, vore aktiver og passiver,
vor sande værdi og styrke. Når vi kan udvide den viden med
en analyse, som sætter os i stand til at forstå, at det fysiske le-
geme i særlig grad reagerer over for sjælsstrålen, mens det
emotionelle legeme er under indflydelse af personlighedens
[side 20] stråle, som historisk er i manifestation på samme
tid, så er vi i stand til at vurdere vort særlige problem med
sund fornuft. Vi kan da beskæftige os mere forstandigt med
os selv, vore børn, vore venner og kolleger. Vi vil se os i
stand til med større klogskab at arbejde med planen på et-
hvert givet tidspunkt, den søger at komme til udtryk. (EP1
e.8; EP1 d.37-38).

Okkult studerende må i stigende grad tænke i og arbejde med
begrebet energi. Rent esoterisk siges det, at disse energier har
»spontane virkninger, magnetisk tiltrækning og fokuserede
aktiviteter«. Strømmene eller emanationerne af energi eksi-
sterer som bekendt i syv hovedaspekter eller -kvaliteter. De
fører menneskesønnerne i inkarnation og drager dem ud af in-
karnation. De har deres egne specifikke kvaliteter og kende-
tegn, og disse bestemmer de opbyggede formers natur, den
livskvalitet, der til enhver tid eller i hvilken som helst inkar-
nation er kommet til udtryk, livscyklens længde og tilsyne-
komst og forsvinden af enhver af de tre formaspekter. (EP2
e.79; EP2 d.86).

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
slutninger. … Jeg ønsker at skabe et generelt overblik ved at
overføre ideer, ved at forankre nogle få grundlæggende begre-
ber i læserens bevidsthed og ved at søge at iklæde dette me-
get dunkle og vanskelige emne en sådan form, at en ny rytme
i tænkningen vil blive sat i gang, samt at nogle nye erkendel-
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ser vil blive forstået og fastholdt. … Vi begynder med det
universelle og slutter med det specielle, hvilket altid er den
sande, okkulte metode. (EP1 e.72-73; EP1 d.100-101).

Der har i lang tid i esoteriske kredse været megen tom og ofte
tåbelig snak om, på hvilken stråle et menneske er. Menneske-
ne 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 [side 21]
menneskene altid det nye og usædvanlige og glemmer, at
hver ny sandhed og hver ny præsentation af en gammel sand-
hed 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
videnskabsmanden fremlægger den kendsgerning, at intet an-
det end energi ses eller kendes, og at alle former er sammen-
sat af energienheder og er i sig selv udtryk for kraft. (EP1
e.315; EP1 d.331).

Tilsyneladende modsætninger

… Jeg (vil) kort komme ind på de tilsyneladende modsætnin-
ger, der opstår (og som vil vedblive at opstå) i denne afhand-
ling. Undertiden tales der om en stråle som værende i manife-
station. Til andre tider kan der henvises til den samme stråle
som værende ude af manifestation. Vi kan tale om dens ind-
flydelse på et bestemt naturrige og derefter om, at en anden
stråle må anses for at have størst betydning. Disse uoverens-
stemmelser er blot tilsyneladende, og deres årsag kan findes i
den rette forståelse af loven om cyklerne. Før man forstår
denne grundlæggende lov om periodicitet (og det vil ikke væ-
re muligt, før det er lykkedes mennesket at udvikle det firdi-
mensionale syn), vil det ikke være let at undgå det, der ser ud
som modsætninger. På et tidspunkt kan en bestemt stråle væ-
re i inkarnation og har derfor stor indflydelse, og dog kan en
anden stråle på samme tid styre den store cyklus, – en cyklus,
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som den først omtalte stråle kun er et midlertidigt aspekt af.
For eksempel er den syvende stråle for ceremoniel organisa-
tion nu ved at komme ind, og den sjette stråle for hengiven-
hed er ved at gå ud; alligevel styrer den sjette stråle en stor
strålecyklus, og dens indflydelse vil ikke forsvinde fuldstæn-
digt i de næste 21.000 år. Samtidig vil den sjette stråle meget
vel kunne betragtes som den sjette understråle af den fjerde
stråle for harmoni gennem konflikt, som har været i manife-
station i flere tusinde år og vil forblive aktiv i endnu 40.000
år. Alligevel er det sådan, at denne fjerde stråle er ude af ma-
nifestation, hvad angår dens mindre og cykliske indflydelse.
[side 22]

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 fatte den almindelige opbygning
og de store principper, der ligger til grund, vil være i stand til
ud af disse instruktioner at samle sig det sande og 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 enkelt-
hederne og beskæftiger sig med den almindelige opbygning
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 eksiste-
rer i bygmestrenes sind. De arbejder meget nært sammen og i
overensstemmelse med den oprindelige plan, men gennemfø-
rer på samme tid deres bestræbelser individuelt med koncen-
tration og vedholdende ihærdighed. (EP1 e.189-190; EP1
d.212-214).

Ud over de cykliske impulser, som hele tiden strømmer ud,
overlapper, afløser og blander sig med hinanden, er der mange,
vi kunne kalde mindre impulser. … Der er (også) større cykler
på 2.500, 7.000, 9.000 og 15.000 år og mange andre. … De kan
bryde ind i alle mindre impulser og viser sig, set fra det almin-
delige menneskes synsvinkel, uventet, og alligevel er de blot de
tilbagevendende impulser, der blev sat i gang for måske tusin-
der af år siden. (CF e.1038-1039; KI d.949-950).
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[side 23]

De syv stråler

Strålerne er de syv emanationer fra de »syv ånder foran Guds
trone«. Deres emanationer kommer fra det monadiske be-
vidsthedsplan, fra det andet kosmisk-æteriske plan. På en vis
måde kunne det siges, at disse syv store og levende energier i
sin helhed udgør den planetariske Logos' æteriske legeme.
(TEL e.161; TEL d.151).

De kaldes ved mange navne i de forskellige lande, men til
vort formål vil følgende syv navne blive anvendt:

1. Energien for vilje, hensigt eller magt, i kristne lande kaldet
Guds vilje.

2. Energien for kærlighed-visdom, der som regel kaldes Guds
kærlighed.

3. Energien for aktiv intelligens, kaldet Guds sind.
4. Energien for harmoni gennem konflikt, der i høj grad på-

virker menneskeslægten.
5. Energien for konkret viden eller videnskab, som er så

magtfuld for tiden.
6. Energien for hengivenhed eller idealisme, der frembringer

de almindeligt udbredte ideologier.
7. Energien for ceremoniel orden, der frembringer de nye for-

mer for civilisation. (DN e.3-4; NS d.11).

De syv stråler kan opdeles i de tre aspektstråler og fire attri-
butstråler:

Aspektstråler
1. Strålen for vilje eller magt
2. Strålen for kærlighed-visdom
3. Strålen for aktivitet eller tilpasning
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Attributstråler
4. Strålen for harmoni, skønhed, kunst eller enhed
5. Strålen for konkret viden eller videnskab [side 24]
6. Strålen for abstrakt idealisme eller hengivenhed
7. Strålen for ceremoniel magi eller lov

Ovennævnte navne er valgt ud af mange og repræsenterer de
forskellige aspekter af kraft, som Logos anvender i sin mani-
festation. (LOM e.358-359; OM d.340), (IHS e.223-224; IMS
d.227).

Vi må hele tiden huske strålernes nummerering. Tallene før
navnene refererer til den syvfoldige manifestation, og tallene
efter navnene vedrører Brahmas femfoldige manifestation.

Aspektstråler:
1. Vilje eller kraft.
2. Kærlighed eller visdom.
3. Tilpasningsevne eller aktiv intelligens.. . . . . . . . . . . . . . . 1

Attributstråler:
4. Harmoni, skønhed eller kunst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
5. Konkret viden eller videnskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6. Abstrakt idealisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
7. Ceremoniel magi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
(CF e.427-428; KI d.415-416).

De tre aspektstråler

De tre store stråler, som udgør summen af den guddommelige
manifestation, er aspektstråler, 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 ener-
gien, kvaliteten og det pågældende rige; gennem dem kom-
mer de differentierede former i eksistens, de enkelte livsvæ-

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



sener til udtryk, og mangfoldigheden af guddommelige for-
midlere opfylder deres skæbne på det eksistensplan, der er
tildelt dem.

Ad disse tre strømme af kvalificeret livskraft gør Guds
skabende [side 25] formidlere deres tilstedeværelse særlig
stærkt mærkbar, og deres aktivitet bevirker, at enhver form
gennemtrænges af den indre evolutionære egenskab, som i
sidste instans vil bringe den på linje med guddommelig hen-
sigt samt uundgåeligt frembringe den type af bevidsthed, der
sætter den fænomenale enhed i stand til at reagere over for si-
ne omgivelser og således opfylde sin bestemmelse som en in-
tegreret del af helheden. Således muliggøres den indre kvali-
tet og den specifikke type af udstråling. Samspillet mellem
disse tre stråler bestemmer den ydre fænomenale tilsyne-
komst, drager livsenheden ind i et af naturrigerne og ind i en
af de utallige opdelinger inden for det pågældende rige; den
selektive og adskillende proces gentages, indtil vi har de
mange forgreninger inden for de fire riger, opdelinger, grup-
per inden for en opdeling, familier og underdelinger. På den-
ne måde fremstår for vor vågnende bevidsthed skabelsespro-
cessen i sin vidunderlige skønhed, orden og udfoldelse, og vi
står tilbage grebne af ærefrygt og forbløffede over skaberev-
nen hos universets store arkitekt.

Når vi betragter al denne skønhed fra en symbolsk syns-
vinkel 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 række-
følge og således indbefatte og udtrykke Herrens herlighed. Den
anden stråle er strålen for mester-bygmesteren.
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Tredje stråle udgør helheden af de virksomme opbygnings-
kræfter, og den store arkitekt organiserer sammen med sine
bygmestre materialet, begynder konstruktionsarbejdet og vir-
keliggør senere (efterhånden som den evolutionære cyklus
[side 26] fortsætter sin vej) Gud Faders idé og hensigt, under
ledelse af Guds søn. Imidlertid er disse tre lige så vel en en-
hed som et menneske, der undfanger en idé, anvender sin
tænkeevne og hjerne til at bringe denne idé i manifestation og
benytter 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. (EP1 e.158-159; EP1 d.183-185).

De fire attributstråler

Det arbejde, som de fire mindre stråler (som de kaldes, skønt
de på ingen måde er hverken større eller mindre) har til opga-
ve, er at udarbejde eller differentiere livskvaliteterne og der-
ved frembringe den uendelige mangfoldighed af former, som
vil sætte livet i stand til at overtage sine mange brændpunkter
og udtrykke – gennem den evolutionære manifestationsproces
– sine forskellige karakteristika. (EP1 e.70; EP1 d.98).

De energier, som de tre opdeles i, sådan at de bliver syv, ska-
ber igen de niogfyrre typer af kraft, som udtrykker sig gen-
nem alle former i de tre verdener og de fire naturriger. Det er:

a. Tre monadiske energigrupper. Gennem disse tre udtrykker
den essentielle enhed kvaliteterne vilje, kærlighed og intel-
ligens.

b. Syv grupper af energier, som er det mellemled, hvorigen-
nem de tre større grupper udtrykker de guddommelige kva-
liteter.

c. Niogfyrre grupper af kræfter, som alle former reagerer
overfor, og som udgør udtrykslegemet for de syv, som på
deres side er refleksioner af de tre guddommelige kvalite-
ter. (EP1 e.7; EP1 d.36-37).
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Undertiden betragtes strålerne som værende opdelt i tre klas-
ser, første stråle for sig, anden stråle for sig, og de øvrige fem
i én gruppe. Betragtes de på denne måde, tales der om [side
27] dem som tre stråler, der symboliserer de forskellige tre-
enigheder. (EP1 e.167; EP1 d.192).

Strålernes hensigt

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.

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 ik-
ke vibrerer, men hvis lys skinner elektrisk.

Voldsomme er dens stråler. Den brænder alle former,
men berører dog ikke selve den inkarnerede Guds liv.

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
præges på den levende »muld« tanken fra … (det skjulte
uudsigelige strålenavn).

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

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
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hans kraft, sender til de yderste lysgrænser et spørgsmål:
Hvorfor denne blinde magtfuldhed? Hvorfor død? Hvor-

for dette formernes forfald? Hvorfor ophæve kraften til at
vedblive? Hvorfor død, o mægtige Guds søn? [side 28]

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
afslutning. Magtmonaderne er meget færre i antal end andre.
Egoer på magtens stråle er relativt set ikke så få. De karakte-
riseres ved dynamisk vilje, og deres magt inden for den men-
neskelige familie viser sig som kraft til at nedbryde, men i
sidste instans er det en tilintetgørelse, der vil frembringe fri-
gørelse. 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. …
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. … Første stråles mål er således at
skabe død, og en idé om dette mål kan tone frem, hvis vi stu-
derer 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
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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
[side 29] ham forholde sig afventende, indtil de havde haft ti-
den 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, o herre for magt. Vent på din

broder på kærlighedens vej. Han opbygger de former, som
kan modstå din kraft.

Kvalitet.. . . . . . . dynamisk kraft.
3) Hold din hånd tilbage, indtil tiden er inde. Giv da dødens

gave, o 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.
Elsk liv i alle dets former.

Kvalitet.. . . . . . . målbevidsthed.
(EP1 e.62-65; EP1 d.89-92).

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:

[side 30]

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:

1) Udsend ordet og bring bud om Guds strålende kærlighed.
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 dagens
lys ud fra tidens mørke den, du elsker.

Kvalitet.. . . . . . . tiltrækning.
4) Når lys og kærlighed stråler ud, lad da kraften i det indre

frembringe den fuldendte blomst. Udsend det ord, som
helbreder formen. Det hemmelige ord, som da må åben-
bares.

Kvalitet.. . . . . . . evnen til at frelse.
5) Frelse, lys og kærlighed med Guds magnetiske kraft frem-

bringer visdommens ord. Udsend dette ord og led menne-
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skesønnerne fra kundskabens vej ind på forståelsens vej.
Kvalitet.. . . . . . . visdom.

6) Inden for Guds kærligheds radius, inden for solsystemets
omkreds er alle former, alle sjæle, alle liv i kredsløb. Lad
enhver gudesøn træde ind i denne visdom. Åbenbar for
enhver de mange livs enhed.

Kvalitet.. . . . . . . ekspansion eller inklusivitet.
(EP1 e.65-67; EP1 d.93-94).

[side 31]
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 hjørnestenen og med klogskab placere den på
nordsiden under selve Guds øje og i henhold til trianglens
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.

Lad vedligeholderen af gnisterne ånde med det gud-
dommelige 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. (EP1 e.67;
EP1 d.94-95).

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

Vogteren af optegnelserne
Herren for erindring
Den, der forener de lavere fire
Fortolkeren af det, som ses
Herren for ligevægt
Den guddommelige adskiller
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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
(EP1 e.68; EP1 d.95-96).

[side 32]

De kvaliteter, som karakteriserer denne stråleherre kan speci-
ficeres i følgende formuleringer … :

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 forta-
ber sig i det himmelske lys.

Kvalitet.. . . . . . . mental illumination.
4) Gud og hans form er ét. Åbenbar denne kendsgerning, o

enevældige herre for formen. Gud og hans form er ét. Af-
vis 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.
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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.
(EP1 e.69-70; EP1 d.96-97).

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. [side
33]

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 guddom-
melige relation og ser de to som én. Men fra dette høje op-
nåede punkt flammer en højere vision frem for det åbne,
indre øje. De tre er én og ikke blot de to. Fortsæt, o pil-
grim, på vejen. (EP1 e.70; EP1 d.98).

Herren for den fjerde stråle har mange navne, som retfærdig-
gør et omhyggeligt studium og megen overvejelse … :

Iagttageren på vejen
Forbindelsesleddet mellem de tre og tre
Den guddommelige formidler
Guds hånd
Den skjulte Ene
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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 ordrer … :

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.
[side 34]
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, blomster-
ne i solen. Prøv dynd og sol, og rødder og blomster bliver
ét.

Kvalitet.. . . . . . . evnen til at udtrykke guddommelig-
hed. 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. Sådan ses alt som ét.

Kvalitet.. . . . . . . syntesen af sand skønhed.
(EP1 e.71-72; EP1 d.99-100).
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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
store pergamentrulle kan nu læses. Guds hensigt og hans
planer 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 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 viden udfø-
rer. (EP1 e.75; EP1 d.103-104).

[side 35]

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
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Den, der udskiller avnerne
Den femte store dommer
Guds rose
Den himmelske Ene
Døren til Guds sind
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 elsker
Broderen fra Sirius
Hierofanternes mester
(EP1 e.77; EP1 d.105).

(De følgende) seks aforismer blev reciteret af hans seks brød-
re ved den skæbnesvangre krise, hvorved den menneskelige
familie kom ind i eksistens, og solenglene ofrede sig selv … :

1) Gud og hans engle rejser sig nu og ser. Lad bjergenes top-
pe dukke frem af den tætte, fugtige tåge. Lad solen nå de-
res 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.

[side 36]

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
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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 smelteovnen og lad
ham inde i den rosenrøde midte give slip på den natur,
som holder tilbage. Lad ilden brænde.

Kvalitet.. . . . . . . renselse ved ild.
6) Gud og hans engle rejser sig nu og sammensmelter de

mange i den Ene. Lad sammensmeltningsprocessen fort-
sætte. Lad det, som forårsager, at alt er, skabe årsag til op-
hør. Lad ét eneste tempel fremkomme. Frembring kronen
på værket. Så lad det ske.

Kvalitet.. . . . . . . manifestation af det store, hvide lys.
(Shekinah. A.A.B.).

(EP1 e.77-78; EP1 d.106-107).

GUDDOMMENS SJETTE HENSIGT

6. stråle. Hengivenhed eller idealisme …
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. [side 37]

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

Det vil kunne bemærkes, hvordan denne hensigt, når menne-
sket anvender den i forbindelse med sig selv, udvirker frigø-
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relse. Eftersom den blev anvendt i forbindelse med et andet
menneske, har den resulteret i den afskyelige og frygtelige
beretning om menneskers gensidige grusomhed. …

Nogle af navnene på denne godgørende om end noget
voldsomt aktive herre for en stråle er som følger:

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 … :

1) Hvorfor er begær rødt? Hvorfor rødt som blod? Fortæl os,
o 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 lil-

le, for ringe? Hvorfor sparke til den som til en bold på en
boldbane?

Kvalitet.. . . . . . . vrage det, som er uønsket.
[side 38]
3) Hvorfor flytte korset fra jorden til himlen? Jorden kan dog

være en himmel. Hvorfor bestige korset og dø?
Kvalitet.. . . . . . . selv-opofrelse.
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4) Hvorfor kæmpe sådan med alting omkring? Søger du ikke
fred? Hvorfor stå mellem nattens og dagens kræfter?
Hvorfor på denne måde ubevægelig og rolig, utrættelig og
frygtløs?

Kvalitet.. . . . . . . udholdenhed og frygtløshed.
5) Ser du ikke Gud i alt, livet i alt og kærlighed i alt? Hvor-

for 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 na-
turs vande.

(EP1 e.79-81; EP1 d.107-110).

GUDDOMMENS SYVENDE HENSIGT

7. stråle. Ceremoniel orden eller magi
»Lad herrens tempel blive bygget«, råbte den syvende sto-
re engel. Så bevægede syv store gudesønner sig med af-
målte skridt til deres steder i nord, syd, vest og øst og ind-
tog deres pladser. Opbygningsarbejdet begyndte sådan.

Dørene var lukket. Lyset skinnede svagt. Tempelmure-
ne kunne ikke ses. De syv var tavse, og deres former var
tilslørede. Tiden var ikke inde til, at lyset kunne bryde
frem. Ordet 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 cen-
trum, fandt forståelse og kraft til at virke. De trådte ind
[side 39] gennem døren; de gik hen foran de syv; de løfte-
de 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, 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 håndværkeres 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 fort-
sætte. Lad Guds sønner skabe.« (EP1 e.83-84; EP1 d.112-
113).

Navnene, som denne stråleherre kendes ved, er mange, og de-
res 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 [side 40]
Iagttageren i østen
Vogteren af det syvende plan
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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
(EP1 e.85-86; EP1 d.114).

Aforismerne, som indeholder hans kvaliteter, lyder som føl-
ger 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. Elsk dem alle. Udvælg

seks til at udføre din vilje. Forbliv den syvende i østen.
Dog, kald på verden om at træde ind i det, du skal opbyg-
ge. Forén alt i Guds vilje.

Kvalitet.. . . . . . . evnen til at samarbejde.
3) Tag sæde i centrum og tillige i østen. Bevæg dig ikke der-

fra. 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. [side 41]
4) Se alle dele drages ind i hensigten. Opbyg med skønhed

for øje, broder herre. Gør alle farver strålende og klare.
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Sørg for den indre herlighed. Byg helligdommen godt.
Plej omhu.

Kvalitet.. . . . . . . åbenbaring af Guds skønhed.
5) Vogt din tanke vel. Træd efter ønske ind i Guds sind. 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.
(EP1 e.86-87; EP1 d.115-116).

De syv stråletyper og individualisering

Vi vil udtrykke disse syv stråletypers reaktion på individuali-
seringsprocessen (som er identifikation med formen) ved
hjælp af syv okkulte udsagn, som hvis forstået ret kan anslå
grundtonen for den nye psykologi. De angiver hovedimpul-
sen, den medfødte kvalitet og udviklingsteknikken.

Første stråle
»Den velsignede flyver som en pil ind i materien. Han tilin-
tetgør (eller afskærer) den vej, ad hvilken han kunne vende
tilbage. Han fortaber sig i formens dybder.

Han hævder: 'Jeg vil vende tilbage. Min magt er stor. Jeg
vil tilintetgøre alle hindringer. Intet kan standse udviklingen
mod mit mål. Rundt om mig ligger det, jeg har tilintetgjort.
Hvad skal jeg gøre'?

Svaret lyder: 'Skab orden ud af kaos, o pilgrim på dødens
vej, denne er vejen for dig. Kærlighed må du lære. Styrke vil
du få. Den rette brug af tilintetgørelse for at fremme planen
må være vejen for dig. Fastholden ved planetens rytme vil fri-
gøre den skjulte velsignede og bringe orden'.« [side 42]

Anden stråle
»Den velsignede byggede sig en ark. Stykke for stykke byg-
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gede han den og flød på vandenes dyb. Dybt skjulte han sig,
og hans lys sås ikke mere – kun hans flydende ark.

Hans stemme hørtes: 'Jeg har bygget og bygget stærkt, men
er fange i min bygning. Mit lys er skjult. Kun mit ord når ud.
Rundt om mig er vand. Kan jeg vende tilbage dertil, hvorfra
jeg kom? Er ordet stærkt nok til at åbne døren på vid gab?
Hvad skal jeg gøre'?

Svaret lød: 'Byg nu en gennemskinnelig ark, der kan åben-
bare lyset, o du arkens bygherre. Ved hjælp af det lys vil du
åbenbare den oplyste vej. Evnen til på ny at opbygge, den ret-
te brug af ordet og anvendelse af lyset – disse vil frigøre den
velsignede, dybt skjult i arken'.«

Tredje stråle
»Den velsignede samlede styrke. Han skjulte sig bag et slør.
Han indhyllede sig i det slør og skjulte helt sit ansigt. Intet
var at se uden sløret og aktiv bevægelse. Bag sløret fandtes
den latente tanke.

Tanken brød frem. 'Bag dette mayas slør står jeg, en vel-
signet, men ikke åbenbaret. Min energi er stor, og ved min
tankes hjælp kan jeg stille guddommens herlighed til skue.
Hvordan kan jeg derfor tilkendegive denne sandhed? Hvad
skal jeg gøre. Jeg vandrer i illusion'.

Ordet udgik: 'Alt er illusion, o skyggernes vogter. Kom ud
i dagens lys. Vis den velsignedes skjulte herlighed, den Enes
og Enestes herlighed. Herligheden og sandheden vil hurtigt
tilintetgøre det, der har tilsløret sandheden. Den fangne kan
gå frit. Sønderrivningen af det slør, der blinder, den klare ud-
tale af sandheden og den rette handlemåde vil skænke den
velsignede den gyldne tråd, der vil bringe frigørelse fra hele
jordtilværelsens labyrint'.«

Fjerde stråle
»Den velsignede styrtede sig ud i kamp. Han så tilværelsen
som to stridende magter og bekæmpede dem begge. Tynget
af det store krigsopbud stod han midtvejs og holdt udkig i to
[side 43] retninger. Kamplarmen, de mange våben, han havde
lært at bruge, længslen efter ikke at kæmpe, ophidselsen over

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



erkendelsen, at de, som han kæmpede mod, kun var brødre og
ham selv, nederlagets kval, hans sejrs jubelsang – alt dette
holdt ham nede.

Den velsignede betænkte sig og spurgte: 'Hvorfra kommer
sejren og hvorfra nederlaget? Er jeg ikke selv den velsignede?
Jeg vil påkalde englene om hjælp'.

Trompeten lød: 'Stå op og kæmp og forlig Herrens hære.
Der er ingen kamp. Tving konflikten til at ophøre; anråb om
fred for alle; skab ud af to én hær for Herren; lad sejr krone
den velsignedes anstrengelser ved at harmonisere alt. Freden
ligger bag de stridende energier'.«

Femte stråle
»Den velsignede stod frem i uvidenhed. Han vandrede i dybt
åndeligt mørke. Han så ingen begrundelse for denne livsform.
Han søgte blandt de mange tråde, der væver Herrens ydre
klædning, og fandt de mange veje, der findes, og som fører til
det evige vævs centrum. De former, der væver dette væv,
skjuler den guddommelige virkelighed. Han for vild. Frygt
opstod.

Han sagde til sig selv: 'Et andet mønster må væves, en an-
den klædning skabes. Hvad skal jeg gøre? Vis mig en anden
måde at væve på'.

Ordet til ham kom som et tretydigt svar. Hans sind var
modtageligt for visionen, der klart var vakt: 'Sandheden ligger
gemt på den ukendte vej. Nærværelsens engel vogter vejen.
Sindet åbenbarer englen og døren. Bliv stående i denne nær-
værelse. Løft dine øjne. Gå ind ad den gyldne dør. Sådan vil
englen, som er den velsignedes skygge, åbenbare den åbne
dør. Også denne engel må forsvinde. Den velsignede bliver
tilbage og går gennem den dør, ind i det sublime lys'.«

Sjette stråle
»Den velsignede opfangede visionen om vejen og fulgte den
betingelsesløst. Raseri kendetegnede hans anstrengelser. Ve-
jen førte ned i det dualistiske livs verden. Mellem modsæt-
ningernes [side 44] par tog han ophold, og idet han svingede
imellem dem, hældende snart mod den ene snart mod den an-
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den, lyste flygtige glimt af målet. Han svingede midt i den åb-
ne himmel. Han søgte at svinge ind i det strålende lys, hvor
døren til den højere vej fandtes. Men stadigt svingede han
mellem modsætningernes par.

Til sidst sagde han til sig selv: 'Det synes, som om jeg ikke
kan finde vejen. Jeg prøver den ene vej og betræder med fast-
hed den anden vej, og altid med det inderligste ønske. Jeg
forsøger alle veje. Hvad skal jeg gøre for at finde vejen'?

Der lød et råb. Det syntes at komme fra hans hjertes dyb:
'Betræd, o pilgrim, det sansende livs vej, den midterste, op-
lyste vej. Den går lige mellem to verdener. Find den smalle
midterste vej. Den fører dig til målet. Søg den erkendende be-
sindighed, der fører til bekræftende udholdenhed. Ved at fast-
holde den valgte vej og ignorere modsætningernes par vil den
velsignede bringes ind på den oplyste vej, ind til glæden over
det held, der har vist sig'.«

Syvende stråle
»Den velsignede søgte den vej, der førte til form, men holdt
fast ved magikerens hånd. Han søgte at forsone pilgrimmen,
som var ham selv, med formlivet. Han søgte at bringe den
kaotiske verden, hvori han befandt sig, ind i en slags orden.
Han vandrede langt ind i de dybeste dyb og nedsænkedes i
kaos og uorden. Han kunne ikke forstå, men holdt stadigt fast
ved magikerens hånd. Han søgte at skabe den orden, som
hans sjæl krævede. Han talte med alle, han mødte, men hans
rådvildhed øgedes.

Han talte til magikeren således: 'Skaberens veje må være
gode. Bag alt det, der synes at være, må der være en plan.
Lær mig formålet med det hele. Hvordan kan jeg virke, ned-
sænket i den dybeste materie? Fortæl mig, hvad jeg skal gøre'.

Magikeren sagde: 'Lyt, o du, der arbejder i den fjerneste
verden, til tidernes rytme. Mærk hjertepulsslaget i det, der er
guddommeligt. Træk dig tilbage i stilheden og bring dig i
harmoni med helheden. Vov dig så frem. Skab den rette ryt-
me, bring orden i livsformerne, som må give udtryk for gud-
dommens plan'. [side 45]
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For denne velsignede findes frigørelse i arbejde. Han må
vise sit kendskab til planen ved at lade de ord lyde, der vil
vække formernes bygherrer og således skabe det nye'.«

Det ville være rigtigt her i mere enkle og mindre okkulte ven-
dinger at foretage en opsummering af betydningen af oven-
stående esoteriske stanzer for at udtrykke deres virkelige me-
ning i få koncise og klare sætninger. Stanzerne er til ingen
nytte, medmindre de kan være til gavn for stråletyperne
blandt dem, der studerer denne afhandling, sådan at de kan
leve mere rigtigt.

Den individualiserede ånd udtrykker sig gennem de for-
skellige stråletyper på følgende måde:

Første stråle
Dynamisk ensrettethed.
Tilintetgørende energi.
Magt anvendt selvisk.
Ukærlighed.
Isolation.
Længsel efter magt og autoritet.
Ønske om at dominere.
Udtrykt styrke og egenvilje,

som fører til:

Dynamisk anvendelse af energi til fremme af planen.
Anvendelse af tilintetgørende kræfter for at berede
 vejen for bygherrerne.
Viljen til magt med henblik på samarbejde.
Magt, virkeliggjort som kærlighedens hovedvåben.
Identifikation med helhedens rytme.
Isolationens ophør.

Anden stråle
Magt til at opbygge for selviske formål.
Evne til at fornemme helheden og dog forblive adskilt.
Pleje en separatistisk ånd.
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Det skjulte lys. [side 46]
Virkeliggørelsen af selvisk begær.
Længsel efter materielt velvære.
Selviskhed og underordning af alle sjælskræfter til dette

formål,

som fører til:

Fornuftig opbygning i forbindelse med planen.
At være altomfattende.
Længsel efter visdom og sandhed.
Sensitivitet over for helheden.
Fornægtelse af separatismens store kætteri.
Åbenbaring af lyset.
Sand oplysning.
Ret tale gennem udviklet visdom.

Tredje stråle
Kraftmanipulation gennem selvisk begær.
Intelligent anvendelse af kraft med forkert motiv.
Intens materiel og mental aktivitet.
Opfattelsen af energi som et mål i sig selv.
Længsel efter storhed, skønhed og materielle ting.
Neddykning i illusion, blændværk og maya,

som fører til:

Håndtering af energi for at åbenbare skønhed og
sandhed.

Intelligent anvendelse af kræfter til planens fremme.
Ordnet rytmisk aktivitet i samarbejde med helheden.
Ønske om den rette åbenbaring af guddommelighed

og lys.
Overholdelse af ret handlemåde.
Åbenbaring af storhed og god vilje.

Fjerde stråle
Forvirret kamp.
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Erkendelsen af det, der er højt, og det, der er lavt.
Mørket, der går forud for formudtryk.
Intuitionens tilsløring. [side 47]
Fornemmelse af disharmoni, og samarbejde med delen

og ikke med helheden.
Identifikation med menneskeheden, det fjerde skabende

hierarki.
Overdreven påskønnelse af det, der fremkommer gen-

nem tale.
Abnorm sensitivitet over for det, der er ikke-selvet.
Konstante krisepunkter,

som fører til:

Enhed og harmoni.
Fremkaldelse af intuitionen.
Ret dømmekraft og ren fornuft.
Den visdom, der virker gennem nærværelsens engel. …

Femte stråle
Uvidenhedens energi.
Kritik.
Evnen til at rationalisere og tilintetgøre.
Mental adskillelse.
Videbegærlighed. Denne fører til materiel aktivitet.
Detaljeret analyse.
Intens materialisme og midlertidig fornægtelse af det

guddommelige.
Intensivering af evnen til at isolere sig.
Følgerne af forkerte værdinormer.
Fordrejet sandhedsopfattelse.
Mental hengivenhed over for form og formaktivitet.
Teologi,

som fører til:

En viden om virkelighed.
Erkendelsen af sjælen og dens muligheder.
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Evnen til at genkende og kontakte nærværelsens engel.
Sensitivitet over for det guddommelige, over for lys og

visdom. [side 48]
Åndelig og mental hengivenhed.
Evnen til at tage indvielse (dette punkt er af virkelig

betydning).

Sjette stråle
Vold. Fanatisme. Hårdnakket fastholdelse ved et ideal.
Kortsynet blindhed.
Militarisme og en tendens til at skabe uro i forbindelse

med andre og med grupper.
Hang til kun at kunne se sin egen synsvinkel.
Mistro over for andre menneskers motiver.
Hurtig reaktion på blændværk og illusion.
Emotionel hengivenhed og forvirret idealisme.
Svingende aktivitet mellem modsætningernes par.
Udpræget hang til at være personlig og lægge vægt på

personligheden,

som fører til:

Målrettet, altomfattende idealisme.
Ufravendt perception gennem bevidsthedsudvidelse.
Reaktion på og forståelse over for andres synspunkter.
Beredvillighed til at se andre menneskers arbejde skride

frem ad de baner, de selv har valgt.
Valg af den midterste vej.
Fred og ikke krig. Det gode for helheden og ikke for

delen.

Syvende stråle
Sort magi eller anvendelse af magiske kræfter til selv-

iske formål.
Evnen til at forholde sig afventende, til de selviske vær-

dier dukker op.
Uorden og kaos gennem misforståelse af planen.
Forkert anvendt tale for opnåelse af udsete mål.
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Usandhed.
Seksualmagi. Den selviske misbrug af sjælskræfter,

[side 49]

som fører til:

Hvid magi, anvendelse af sjælskræfter til åndelige for-
mål.

Identifikation med virkeligheden.
Den rette orden gennem den rette magi.
Evne til at samarbejde med helheden.
Forståelse af planen.
Det fortolkende magiske arbejde.
Manifestation af det guddommelige.
(EP2 e.36-43; EP2 d.45-53).

Strålernes kvaliteter

Ved studiet af disse kvaliteter findes der meget af praktisk
nytte for læseren. Såfremt læseren mener at vide, at han be-
finder sig på en bestemt stråle, vil ovennævnte kvaliteter an-
tyde nogle af de karakteregenskaber, han kan være opmærk-
som på, og måske vise ham, hvad han må gøre, hvad han må
udtrykke, og hvad han må overvinde. Disse kvaliteter bør stu-
deres fra to synsvinkler: deres guddommelige aspekt og deres
modsatte aspekt eller formsiden. Fx fremstår den (femte) strå-
le 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 sjæ-
len), eller den åbenbarer vejen op og ud af mørket ind i Guds
dags rene lys. Jeg nævner dette, da det er mig magtpåliggen-
de, at alle, som læser denne bog, skal kunne gøre brug af den-
ne lære i deres daglige liv. Jeg er ikke interesseret i at frem-
komme med fantastiske eller usædvanlige oplysninger angå-
ende disse emner for at mætte en usund mental appetit. At
fylde sin hukommelse med okkulte enkeltheder, som ikke tje-
ner noget nyttigt formål, anspænder bare hjernecellerne og
nærer hovmodet. (EP1 e.78-79; EP1 d.107).
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Det vil være indlysende for jer, hvordan en stråles højere og
lavere udtryk er tæt forbundet med hinanden, og hvor let det
højere udtryk mister sit greb, og det lavere manifesterer sig –
noget som udviklingen selv til sidst må justere. (DN e.41; NS
d.45). [side 50]

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, tålmodig-
hed.

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 vilje-
kraft enten for det gode eller det onde – for det gode, når vil-
jen styres af visdom og uselvisk gennem kærlighed. Et første
stråle menneske vil altid »træde i forgrunden« inden for sit
område. Han kan være tyven eller dommeren, der dømmer
ham, men i begge tilfælde vil han være førende inden for sin
profession. Han er den fødte leder, hvad der end vælges som
levevej, et menneske man kan have tillid til og kan støtte sig
til, et menneske der vil forsvare den svage og fjerne under-
trykkelse, han frygter ikke konsekvenser og er aldeles indiffe-
rent over for fremsatte bemærkninger. På den anden side kan
en første stråle, der ikke er modificeret, skabe et menneske,
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hvis natur er ubarmhjertig grusom og hård.
Første stråle mennesket har ofte stærke følelser og ømhed,

men lader sig ikke så gerne mærke dermed; han holder af
stærke kontraster og mange farver, men han er sjældent
kunstner; han glædes ved store orkestrale virkninger og store
korværker, og er han præget af fjerde, sjette eller syvende
stråle, kan han være en stor komponist, ellers ikke; der findes
[side 51] en type på denne 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 håb-
løst forveksle blåt, grønt og violet.

Et litterært værk af et første stråle menneske vil være
stærkt og indtrængende, men han vil ikke lægge vægt på stil
og afpudsning af det skrevne. Mulige eksempler på denne ty-
pe kunne være Luther, Carlyle og Walt Whitman. For et før-
ste stråle menneske, som søger at kurere sygdom, vil den bed-
ste måde være, at han ved sin viljekraft drager helse og styrke
fra det universelle livs store kilde og lader energien strømme
gennem patienten. Dette forudsætter naturligvis, at han 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
delvis. Den skaber den dygtige øverstbefalende, såsom Napo-
leon eller Kitchener. Napoleon tilhørte første og fjerde stråle,
og Kitchener første og syvende, idet den syvende stråle gav
ham det bemærkelsesværdige organisationstalent. (EP1
e.201-202; EP1 d.223-225).

Okkult siges det, at sjæle på denne stråle »styrter sig ind i in-
karnation«. De tilegner sig dynamisk det, de behøver. De tå-
ler ingen hindring for opfyldelse af deres ønsker. De står ale-
ne, stolte i deres isolation og berømmer deres egen styrke og
hensynsløshed. Disse kvaliteter må forvandles til en så intelli-
gent magtanvendelse, at de bliver til magtfulde faktorer i pla-
nen og magnetiske kraftcentre, der samler arbejdere og kræf-
ter omkring sig. Mesteren Moryas arbejde kan ses som et ek-
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sempel på dette. Mesteren Morya er centret, det magnetiske,
tiltrækkende centrum for alle esoteriske grupper, og han har
magt til at give dem evnen til at tilintetgøre det, der er uøn-
sket i disciplenes liv. Glem ikke, at arbejdet med at stimulere
det, der er nødvendigt, er en mesters store opgave ud af man-
ge, og en discipels evne til at tilintetgøre det, der begrænser
ham, er i høj grad nødvendig. Denne stråles sjæle vil (idet de
[side 52] begærer inkarnation) magtfuldt gribe. Dette udtryk-
ker den anvendte kraftdemonstrations natur. I deres teknik er
der en voldsomhed. De vil til sidst »indtage« himmeriget med
magt. (EP2 e.80; EP2 d.86-87).

… Første stråles særlige kvalitet … er ensomhed, isolation
(og) evnen til at stå alene og urokkelig. (DNA1 e.320; DNT1
d.358).

Det er let for første stråle mennesker at modstå tilbøjelighe-
den til at identificere sig med andre. At have sand forståelse
indebærer en forøget evne til at elske alle væsener og allige-
vel på samme tid bevare den personlige ubundethed. Denne
ubundethed kan så let være baseret på en manglende evne til
at elske, på selvisk interesse for éns eget velvære – fysisk,
mentalt eller åndeligt og frem for alt emotionelt. Første stråle
mennesker frygter emotion og afskyer den, men undertiden er
de nødt til at bringe sig i en følelsesmæssig tilstand, før de
kan bruge deres emotionelle sensitivitet på den rigtige måde.
(GLA e.4; BLV d.11-12).

Første stråle mennesker hører til den såkaldte »tilintetgører-
stråle«, og det første aspekts kraft, som er kraften til at bringe
til afslutning, strømmer igennem dem. De vil, mens de byg-
ger op, have en tendens til at bryde ned ved forkert styring af
energi, ved at bruge for megen energi i en bestemt retning el-
ler ved misbrug af energi i arbejdet med sig selv eller andre.
Mange første stråle mennesker har en tendens til at være stol-
te af dette og gemme sig bag den undskyldning, at en nedbry-
dende tendens er uundgåelig når man er på første stråle. Det
er ikke tilfældet. Skønt tilskyndet af gruppekærlighed skal
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bygmestre, som anden stråle mennesker altid er, lære at bryde
ned og handle under viljes- eller første stråle aspektet. Tilin-
tetgørere skal lære at bygge op ved altid at skabe under grup-
pekærlighedens impuls og udnytte den bindende kraft på en
ubundet måde. Begge grupper, bygmestre og tilintetgørere
skal altid arbejde ud fra virkeligheden, fra den indre kerne af
sandhed, og de skal »stå i midtpunktet«. (GLA e.6; BLV
d.13). [side 53]

Guddommens vilje farvede den strøm af energienheder, som
vi har givet navnet strålen for vilje eller magt, den første strå-
le, og denne strøms indvirkning på rummets stof sikrede, at
guddommens skjulte hensigt uundgåeligt og endeligt ville bli-
ve åbenbaret. Strålen har en så dynamisk intensitet, at vi kal-
der 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 energi-
enheder i manifestation i menneskeriget. Som tidligere nævnt
er der endnu ikke nogen ren første stråle type i inkarnation.
Strålens hovedstyrke findes i mineralriget, og nøglen til den
første stråles mysterium skal findes i radium. (EP1 e.44; EP1
d.72).

Anden stråle for kærlighed-visdom

Særligt gode egenskaber:
Ro, styrke, tålmodighed, udholdenhed, kærlighed til sand-
hed, trofasthed, intuition, klar intelligens og roligt tempe-
rament.

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.
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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 fikse-
ret på det ukendte, det hinsidige og de højder, som endnu
ikke er besteget.

Anden stråle mennesket besidder taktfølelse og fremsynet-
hed; [side 54] han kan være en fortræffelig ambassadør, en
førsteklasses lærer eller leder for en højere læreanstalt; som
menneske, der står i det praktiske liv, vil han besidde klar in-
telligens og klogskab i behandling af de sager, der forelægges
ham, og han vil evne at give andre et korrekt syn på tingene
og få dem til at se tingene, som han gør det. Hvis fjerde, fem-
te og syvende stråle præger ham, vil han blive en god forret-
ningsmand. En soldat på denne stråle vil planlægge klogt og
forudse muligheder; han vil intuitivt vide, hvilken vej det vil
være bedst at følge, og han vil aldrig ved dumdristighed brin-
ge sine folk i fare. Han kan mangle hurtighed, når det gælder
handling og foretagsomhed. En kunstner på anden stråle vil
altid søge gennem sin kunst at lære fra sig, og hans billeder
vil være meningsfyldte. 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-
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sluttet på at erhverve viden for sin egen skyld uden noget som
helst hensyn til andre medmenneskers behov. Et sådant men-
neskes fremsynethed vil degenerere og blive til mistænksom-
hed, hans ro vil blive til kulde og hårdhed i hans væsen. (EP1
e.202-204; EP1 d.225-226).

Sjæle på denne stråle anvender metoden »at indsamle« eller
»inddrage«. Sjælen fremkalder en vibration (selv om vi endnu
kun fatter lidt af den virkelige betydning af dette ord), og
denne vibration påvirker omgivelserne, og substansens ato-
mer på alle tre plan drages mod energiens centrale punkt. Me-
toden er forholdsvis blid, sammenlignet med første stråles
metode, og processen er noget længere, mens overskygningen
(der [side 55] udføres forud for indgangen i de tre verdener,
hvor det drejer sig om en synlig form) er ret meget længere.
Dette skyldes denne overskygning af substansen, hvormed
formen bygges, og ikke overskygningen af den fuldførte form,
dvs. barnet i moders liv. I det første tilfælde kan det siges, at
sjæle på første stråle er pludselige og hurtige i deres ønske
om inkarnation og i de metoder, der anvendes. Sjæle på an-
den stråle er langsommere til at foretage den »impulsive«
handling, der (i betydningen impuls til at handle og ikke i
henseende til tid), fører til den okkulte frembringelse af en
synlig form, som sjælen kan manifestere sig i.

Sjæle på denne stråle vil, når de ønsker at inkarnere, til-
trække. De er magnetiske snarere end dynamiske, de er kon-
struktive og går den vej, der for alt liv og alle former er den
mindste modstands vej i vort univers. (EP2 e.80-81; EP2
d.87).

Undervisning er et udtryk for anden stråle energi. (DNA1
e.216; DNT1 d.246).

Energien for kærlighed-visdom … har altid en virkning på al-
le typer mennesker i verden. Dens virkning er at stimulere
tendensen hen imod god vilje og skabe en mental udvikling
som kan forvandle viden – indhøstet gennem århundreder –
til visdom. Det er visdom som er tiltrængt i dag. De som nu
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er ved at opøve den gode vilje i sig selv og andre vil blive sti-
muleret til víse handlinger. I kan derfor se, at indstrømningen
af denne energi er det første og største behov. Den kan nå
menneskeheden fordi grundlæggerne af alle verdens religio-
ner (jeg refererer ikke til deres forskelligartethed) er nært for-
bundet og udgør en enhed med Kristus, deres herre og me-
ster. Gennem deres forenede og målrettede anstrengelse vil
disse energier flyde. Glem ikke at Kristus repræsenterer kær-
lighedsenergien og Buddha visdomsenergien. (EXH e.644-
645; HF d.636).

De, der er på anden stråle, kan … stort set opdeles i to grup-
per, men der findes naturligvis talrige undtagelser. Den ene
gruppe er sjæle på anden stråles visdomsaspekt – de går til
Shamballa, [side 56] hvor de træder ind i det store råd i en el-
ler anden funktion. Et sådant menneske var Buddha. Den an-
den gruppe er på anden stråles kærlighedsaspekt – de træder
ind på én af de mange forskellige veje, hovedsageligt vejen til
verdensfrelser. De bliver de guddommelige psykologer og
verdenslærere. Kristus besad disse tre store karakteregenska-
ber.

De, der befinder sig i sidstnævnte gruppe af anden stråle
sjæle kan yderligere opdeles i to grupper: Den ene følger ve-
jen for specialiseret tjeneste og for altomfattende forståelse
og er fremragende okkultister. Den anden gruppe kendeteg-
nes ved ren kærlighed. Den gruppe, der betræder vejen til
Shamballa, styrer alle relationer med udpræget enkelthed.

Enkelthed og enhed hører sammen. Enkelthed giver et
målrettet livssyn, fri for blændværk og forvanskede tankefor-
mer skabt af sindet. Enkelthed svarer til klar hensigt og be-
standig intention og stræben, ikke hindret af tvivl og fejlagtig
introspektion. Enkelthed fører til ægte kærlighed, hvor der
ikke forventes noget til gengæld. Enkelthed fører til tavshed –
ikke tavshed som en flugtmekanisme, men som »okkult tilba-
geholdelse af tale«. (DNA2 e.518; DNT2 d.568-569).
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Tredje stråle for aktivitet og tilpasning

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.

Egenskaber, der skal erhverves:
Medfølelse, tolerance, hengivenhed, nøjagtighed, energi
og sund fornuft. [side 57]

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 han er påvirket af
en praktisk stråle, næppe vil bekymre sig om at føre sine
regnskaber korrekt. Hans forestillingsevne vil være højt ud-
viklet, dvs. han kan ved sin forestillingsevne opfatte essensen
af en sandhed; hans idealisme vil ofte være stærk; han er en
drømmer og teoretiker, og ud fra sit vidsyn og sin store for-
sigtighed ser han alle sider af et spørgsmål lige klart. Dette
kan undertiden lamme hans handling. Han vil være en god
forretningsmand; som militærperson vil han løse problemer
om taktik ved sit skrivebord, men er sjældent særlig fremra-
gende på slagmarken. Som kunstner vil hans teknik ikke være
nuanceret, men hans emner vil være alvorlige og interessante.
Han vil holde af musik, men vil ikke selv skabe musik, med
mindre han påvirkes af fjerde stråle. I alle livsforhold vil han
være meget idérig, men for upraktisk til at gennemføre ideer-
ne.

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 sekun-
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dær stråle, ændres karakteren fuldstændigt. Tredje og femte
stråle giver en fuldstændig afbalanceret historiker, som opfat-
ter 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 og-
så kan bringe sine resultater ned til praktisk videnskabelig an-
vendelse. Tredje stråle menneskets litterære stil er alt for ofte
vag og indviklet, men påvirkes han af første, fjerde, femte el-
ler syvende stråle, ændres dette, og under indflydelse af femte
stråle vil han blive en pennens mester.

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, han øn-
sker at hjælpe.

Måden at nærme sig den store søgen på vil for denne strå-
letype være dyb tænkning i filosofiske eller metafysiske ba-
ner, indtil han er nået til en erkendelse af det store hinsidige
[side 58] og af den altoverskyggende betydning af at betræde
vejen, der fører dertil. (EP1 e.204-205; EP1 d.226-228).

Ligesom de karakteristiske fremgangsmåder »at gribe efter«
og »at tiltrække« er metoderne for de første to stråler, så er en
proces, der går ud på »selektiv manipulation«, en karakteris-
tisk fremgangsmåde for tredje stråle. Denne metode er i sin
teknik helt forskellig fra de to førnævnte strålers. Det kunne
måske siges, at tonen, der fremkalder den aktivitet, som sjæ-
lene på denne stråle udøver, er af en sådan art, at de forskelli-
ge plans atomer sættes i bevægelse, som om de bevidst reage-
rede på en selektiv proces. Sjælens vibrerende aktivitet giver
sig til kende, og atomer samles fra vidt forskellige punkter
som respons på en bestemt vibrationskvalitet. Den er langt
mere selektiv, end det er tilfældet med anden stråle.

Ligesom sjæle i det første tilfælde synes vilkårligt at gribe
det, de behøver og tvinge den således med magt grebne sub-
stans ind i den påkrævede form eller tilsynekomst og beklæde
den med den fornødne kvalitet på en dynamisk og energisk
måde, og ligesom sjæle på anden stråle skaber en bevægelse,
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der samler materiale fra de umiddelbare omgivelser og gen-
nem magnetisk tiltrækning påtvinger det den ønskede kvali-
tet, sådan udvælger sjæle på tredje stråle her og der det for-
nødne materiale, men det valgte materiale har allerede den
nødvendige kvalitet (bemærk denne forskel), og intet som
helst påtvinges. (EP2 e.81-82; EP2 d.88).

Hvis (den studerende) anvender den tredje stråles kraft på en
personlig måde, vil han være utroværdig i sine påstande, sub-
til og undvigende i sine argumenter og manipulere med rela-
tionerne til sine medmennesker, eller han vil være et næve-
nyttigt menneske, der blander sig i alt, aktiv engageret i at
styre verden, i at styre andre menneskers liv eller i at gribe
tøjlerne så fast ud fra sin egeninteresse, at han vil ofre alt og
alle under arbejdet med at fremme sine egne mål. Hvis han
imidlertid er en sand discipel og aspirant, vil han arbejde med
planen og anvende den tredje stråles kraft for at tilvejebringe
den åndelige virkeligheds kærlige hensigter. Han vil være
[side 59] travlt aktiv, og hans ord vil indeholde sandhed samt
være til hjælp for andre, for ordene vil være ubundne og san-
de. (WM e.574-575; HM d.582).

… Den tredje stråle … kommer til udtryk gennem det tredje
store center på kloden, det center, vi kalder menneskeheden.
(DN e.21; NS d.28).

Fjerde stråle for harmoni, skønhed og kunst

Særligt gode egenskaber:
Stor hjertevarme, medfølelse, fysisk mod, gavmildhed,
hengivenhed, hurtighed i intellekt og opfattelse.

Særlige svagheder:
Selvoptagethed, ængstelse, unøjagtighed, mangel på mo-
ralsk mod, stærke lidenskaber, ladhed, ekstravagance.
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Egenskaber, der skal erhverves:
Sindsro, tillid, selvbeherskelse, renhed, uselviskhed, nøj-
agtighed, 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
stråle menneskes væsen sønderrives af deres kamp. Udfaldet,
hvis det er tilfredsstillende, omtales som »Horus' fødsel«, el-
ler som Kristus, der fødes ved fødselsveernes konstante smer-
te og lidelse.

Tamas fremkalder tilbøjelighed til magelighed og fornøjel-
se, modvilje mod at forårsage smerte, hvilket kan blive til
moralsk fejhed, ladhed, opsættelse, et ønske om at lade tinge-
ne være, som de er, at hvile og ikke tænke på morgendagen.
Rajas er fyrig, utålmodig, og tilskynder altid til handling.
Dette modsætningsforhold af kræfterne i et fjerde stråle men-
neskes natur gør, at hans liv befinder sig i en evig krigstil-
stand og rastløshed; den gnidning og den erfaring, der vindes
derved, kan frembringe en meget hurtig udvikling, men men-
nesket kan lige så let blive en døgenigt som en helt. [side 60]

Den er strålen for den flotte anfører af kavaleriet, dumdris-
tig, hvad angår risici for sig selv og sine ledsagere. Den er
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 spe-
kulant og spiller, fuld af begejstring og planer; han overvæl-
des let af sorg og fiasko, men kommer sig lige så let fra alle
nederlag og uheld.

Den er i allerhøjeste grad strålen for farver, for kunstneren,
hvis farveudfoldelse altid er betydelig, skønt hans tegning of-
te 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 ud-
smykning.

Hvad angår musik er fjerde stråle kompositioner altid me-
get melodiske, og et fjerde stråle menneske holder af harmo-
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ni. Som skribent eller digter vil hans arbejde ofte være strå-
lende og fyldt med pittoreske ordbilleder, men unøjagtige,
fulde af overdrivelser og ofte pessimistiske. Han vil alminde-
ligvis tale godt og have sans for humor, men han veksler mel-
lem strålende konversation og forstemt tavshed alt efter hans
sindsstemning. Han 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 lavere og særdeles farlige vej er gennem hatha yoga.
(EP1 e.205-207; EP1 d.228-229).

Fjerde stråle for harmoni gennem konflikt er til alle tider en
styrende faktor i menneskelige forhold, og specielt i dag. (RI
e.639; SI d.637).

Denne fjerde stråle er til syvende og sidst den stråle, som læ-
rer os kunsten at leve, sådan at vi kan skabe en syntese af
skønhed. Der findes ingen skønhed uden enhed, uden virke-
liggjort [side 61] idealisme og en heraf følgende symmetrisk
udfoldelse. Denne stråle er ikke som sådan kunstens stråle,
som så ofte hævdet, men den energi, som frembringer skøn-
heden i de levende former, som legemliggør ideerne og idea-
lerne, der søger umiddelbare udtryk. Mange mennesker hæv-
der at være på den fjerde stråle, fordi de drømmer om et liv i
kunstnerisk udfoldelse. Som jeg før har fortalt jer, så kan ska-
bende kunst finde udtryk på alle stråler. (DN e.143; NS
d.136).

(Denne stråle) vil vise sig på følgende måder:
Intuitionen vil blive udviklet ud fra kendskabet til lydvi-

bration og den højere matematik. Det er så småt ved at ske
eksoterisk.

Musikkens opbyggende og nedbrydende virkning vil blive
opdaget, og loven om levitation og rytmisk bevægelse i alle
former, fra et atom til et solsystem, vil blive studeret. Alle
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former for stof vil blive manipuleret ved hjælp af lyd på de to
laveste planer, og når de 4 stråler er ved at blive samlet i den
3., vil en tilsvarende viden komme til udtryk på mentalplanet.

Ildens love vil efterhånden få lov til at blive offentlig
kendt. Der er 27 okkulte love, som på dette udviklingstrin
først afsløres efter indvielse. De opsummerer farvens, musik-
kens og rytmens grundlæggende love. Når musik fremkalder
varme eller virker stimulerende, når fx malerier lyser eller
åbenbarer det subjektive i det objektive, da vil denne 4. strå-
le, harmoniens stråle, være ved at bære frugt. (CF e.427; KI
d.415).

… Den fjerde stråle for harmoni giver alle former det, som
skaber skønhed og søger at harmonisere alle virkninger, der
kommer fra årsagsverdenen, som er de tre hovedstrålers ver-
den. Strålen for skønhed, for kunst og for harmoni er den, der
frembringer kvaliteten for organisation gennem form. I sidste
instans er den strålen for matematisk nøjagtighed, og er ikke
strålen for kunstneren, som så mange synes at mene. Kunst-
neren findes på alle stråler, ligesom ingeniøren og lægen, ar-
kitekten og musikeren. Dette vil jeg gerne gøre klart, da der
eksisterer megen misforståelse vedrørende dette emne. (EP1
e.49; EP1 d.76-77). [side 62]

Femte stråle for konkret viden eller videnskab

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-
perament, mangel på medfølelse og ærbødighed samt for-
domme.
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Egenskaber, der skal erhverves:
Ærbødighed, hengivenhed, medfølelse, kærlighed, stor-
sind.

Denne stråle er strålen for videnskab og for forskning. Men-
nesket på denne stråle vil besidde et skarpt intellekt, stor nøj-
agtighed i detaljer og vil utrætteligt bestræbe sig på at spore
den mindste kendsgerning til sin kilde og at efterprøve en-
hver teori. Han vil almindeligvis være overmåde sandfærdig,
optaget af at give overskuelige forklaringer af kendsgernin-
ger, skønt undertiden pedantisk og trættende i sin fastholden
af ubetydelige og unødvendige ordrette enkeltheder. Han vil
være ordentlig, punktlig, systematisk og bryder sig ikke om at
blive favoriseret 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 han vil være fortræffelig som leder af en eller anden spe-
ciel teknisk afdeling, omend en ubehagelig person at arbejde
under. Som soldat vil han meget hurtigt melde sig til artilleri-
et eller ingeniørtropperne. Kunstneren på denne stråle er me-
get sjælden, med mindre fjerde eller syvende stråle påvirker
som sekundære stråler; selv da vil hans behandling af farve-
sammensætning være kedelig, hans skulpturer livløse, og
hans musik (hvis han komponerer) vil være uinteressant, om-
end teknisk korrekt. Hans stil i skrift og tale vil være absolut
klar, men der vil mangle ild og pointe, og han vil ofte være
langtrukken ud fra sit ønske om at sige alt, hvad der er muligt
at sige om emnet. [side 63]

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. (EP1 e.207-208; EP1
d.230-231).

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



… Denne stråle (vedrører) bygningen af form, anvendelsen af
stof, legemliggørelsen af ideer eller væsener, hvad enten de er
kosmiske, systemiske eller undermenneskelige – de såkaldte
månevæsener. (CF e.433; KI d.420).

Den femte stråle virker aktivt på det plan, som er af størst be-
tydning for menneskeheden (mentalplanet), hvilket for men-
nesket er sjælens plan og planet for den højere og lavere tæn-
keevne. Den legemliggør princippet om viden, og som følge
af sin aktivitet og sin nære relation til den tredje stråle for ak-
tiv intelligens, 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 individualisering, hvilket bogstaveligt talt er en over-
føring af Guds udviklende liv til en ny bevidsthedssfære.
Denne særlige overgang til en højere bevidsthed virker i be-
gyndelsen 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 separatis-
tisk, for der eksisterer kun ringe ufred mellem videnskaberne
og kun ringe konkurrence mellem videnskabsmænd. Her af-
viger de, der virker inden for det videnskabelige område, i
høj grad fra dem inden for det religiøse område. (EP1 e.51;
EP1 d.78-79). [side 64]

Sjette stråle for abstrakt idealisme og 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,
fordomme, overilede konklusioner, heftig vrede.
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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 hans
øjne, enten fuldkomment eller utåleligt; hans venner er engle,
hans fjender er det stik modsatte; hans syn er – i begge tilfæl-
de – ikke præget af hver gruppes egentlige fortrin, men af den
måde, hvorpå personerne gør indtryk på ham, eller af den
sympati – eller af mangel på samme – som de viser hans ynd-
lingsidoler, hvad enten de er konkrete eller abstrakte, for han
er fuld af hengivenhed, det være sig for en person eller for en
sag.

Han 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
typiske martyr eller inkvisitor. Alle religionskrige eller kors-
tog har deres oprindelse i sjette stråles fanatisme. Mennesket
på denne stråle er ofte blid af væsen, men han kan også fare
op i rasende og hidsig harme. Han vil vie sit liv til dem, der
er genstand for hans hengivenhed og ærbødighed, men han
vil ikke løfte en finger for at hjælpe dem, der ikke er ham
umiddelbart sympatiske. Som soldat vil han hade at kæmpe,
men vil ofte, når han opildnes i kampen, kæmpe som en be-
sat. Han er aldrig en stor statsmand, ej heller en god forret-
ningsmand, men han kan være en god prædikant eller taler.
[side 65]

Sjette stråle mennesket vil være en følelsernes digter (som
for eksempel Tennyson) og forfatter af religiøse bøger, enten
i digt eller prosa. Han tilbeder skønhed og farve og smukke
ting, men hans skabende evne er ikke stor, med mindre der er
påvirkning fra en af de praktisk kunstneriske stråler, den fjer-
de eller syvende. Hans musik vil altid være af melodiøs art,
og ofte vil han 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,
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idet der tilstræbes forening med Gud. (EP1 e.208-210; EP1
d.231-232).

Idealisme er sjette stråle kraftens største gave. (DNA1 e.216;
DNT1 d.246).

Den sjette stråle for hengivenhed har i sig princippet om er-
kendelse. Hermed mener jeg evnen til at se den ideelle 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 ideelle
virkelighed. (EP1 e.52; EP1 d.79).

Ren religion, ubesudlet og åndeligt fokuseret, er det højeste
udtryk for den sjette stråle …

I den samme forbindelse, blandt sjette stråles lavere aspek-
ter, kan man finde alle former for dogmatisk, autoritær religi-
on, sådan som den kommer til udtryk i de organiserede, orto-
dokse kirker. Alle formulerede teologier er det lavere udtryk
for de højere åndelige sandheder, fordi de indeholder sindets
reaktioner i det religiøse menneske, hans tro på sine egne per-
sonlige mentale slutninger og den sikkerhed, at han ubetinget
har ret. De giver ikke udtryk for de åndelige værdier, sådan
som de i virkeligheden er. Som følge heraf den kedelige ka-
rakter af sjette stråles lavere udtryk og kontrollen med de se-
paratistiske kræfter (som altid er en fremherskende karakter-
egenskab [side 66] i sjette stråles lavere aktiviteter), som in-
gen steder er kommet stærkere til udtryk end i den religiøse
og kirkelige historie med dens had og bigotteri, dens pomp og
pragt, der appellerer til det ydre øje og øre, og dens separatis-
tiske indstilling over for alle andre former for tro, såvel som
dens indre splid, dens protestgrupper og dens kliker og intri-
ger. Kirken har fjernet sig langt fra den enkelhed, der findes i
Kristus. (DN e.39-40; NS d.44).
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Den sjette stråles tilbedende type er langt mere abstrakt og
mystisk i sit virke og sin tænkning (end syvende stråle discip-
len) og har sjældent nogen egentlig forståelse af den rette for-
bindelse mellem form og energi. Han tænker næsten udeluk-
kende på kvalitet og skænker ikke den materielle side af livet
nogen opmærksomhed og forstår ikke den virkelige betyd-
ning af den substans, der skaber fænomenerne. Han er tilbø-
jelig til at betragte materien som ond af natur og formen som
en begrænsning og understreger sjælsbevidstheden som det,
der har virkelig betydning. (DN e.126; NS d.121).

Det er meget let at indse, at den sjette stråle, der arbejder
gennem Mars, styrer kristendommen. Det er en religion, der
består af hengivenhed, fanatisme, stort mod og idealisme; den
lægger stor åndelig vægt på det enkelte menneske, dets værd
og problemer, den står for kamp og død. Alle disse kendetegn
er os bekendt fra fremstillingen af den kristne teologi. (EA
e.212; EA d.196-197).

(Anbring ikke) … sjette stråle mennesker i indflydelsesrige
positioner. De har ikke nemt ved at samarbejde, og er ofte år-
sag til stridigheder og antipati. (DNA2 e.86; DNT2 d.105).

Syvende stråle for ceremoniel lov eller magi

Særligt gode egenskaber:
Styrke, udholdenhed, mod, høflighed, yderste omhu i de-
taljer, selvtillid. [side 67]

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

Egenskaber, der skal erhverves:
Enhedserkendelse, storhed, tolerance, ydmyghed, mildhed
og kærlighed.
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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 ideelle generalkommis-
sær, der vil klæde og føde tropperne på den bedst mulige må-
de. 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
behov og forsøger at male dem i rutinens mølle.

Den er strålen for formgivning, for den fuldendte billed-
hugger, som ser og skaber ideel skønhed, for designeren af
smukke former og mønstre af enhver art, men et sådant men-
neske vil ikke få succes som kunstmaler, med mindre han 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 sy-
vende 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 han vil altid ha-
ve ordet i sin magt både i skrift og tale. Syvende stråle men-
nesket vil ofte være sekterisk. Han vil frydes over fastlagte
ceremonier og observanser, over store processioner og fore-
stillinger, over parader af tropper og krigsskibe, over stam-
træer og rangfølge.

Den mindre gode type af syvende stråle mennesket er
overtroisk, og et sådant menneske vil føle dyb interesse for
varsler, drømme, for alle okkulte øvelser og spiritualistiske
fænomener. Strålens gode type er absolut indstillet på at gøre
de rette ting og sige de rette ord i det rette øjeblik, hvilket be-
virker stor social succes. [side 68]

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

Han vil nærme sig vejen gennem overholdelse af praksis
og ritual, og han vil have let ved at vække og kontrollere de
elementale kræfter. (EP1 e.210-211; EP1 d.232-234).
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Den syvende stråles vigtigste funktion er at udføre det magi-
ske arbejde med at forene ånd og materie for at skabe den
manifesterede form, gennem hvilken livsvæsenet kan åbenba-
re Guds herlighed. (EP1 e.369; EP1 d.381).

… De studerende (ville) gøre klogt i at tænke nærmere over
betydningen af, at den nuværende stråle for ceremoniel lov el-
ler magi er på vej ind. Det er den stråle, der har at gøre med
naturens opbyggende kræfter og med livsaspektets intelligen-
te anvendelse af formen. Det er for en stor del strålen for fuld-
byrdende arbejde, der har til formål at bygge, koordinere og
skabe sammenhæng i de fire lavere naturriger. Den er for det
meste kendetegnet ved den energi, som manifesterer sig ved
ritual, men dette ord, ritual, må ikke indskrænkes til dets nu-
værende brug i forbindelse med frimureriske eller religiøse ri-
tualer. Dens anvendelse er langt bredere end dette og indbe-
fatter de organisationsmetoder, der kommer til udtryk i alle
civiliserede samfund som fx i handels- og finansverdenen og
i de store forretningsforetagender, der kan ses overalt. For os
ligger det interessante frem for alt i den kendsgerning, at det
er den stråle, der giver vestens folkeslag den gunstige lejlig-
hed. Ved hjælp af denne livskraft, der kendetegner udøvende
organisation, regering ved lov og orden, rytme og ritual, vil
den tid komme, da vestens mennesker (med deres aktive,
konkrete tænkeevne og deres umådelige forretningssans) kan
tage indvielse – en indvielse, må vi huske, på en stråle, der
midlertidigt regnes for en hovedstråle. Et stort antal af de ind-
viede og de, som har opnået adeptskab i den sidste cyklus,
har været orientalere og har haft hindu-legemer. Denne cy-
klus og de to foregående har været domineret af den sjette
stråle, som nu er [side 69] på vej ud. For at bevare ligevægten
kommer der nu en tid, da vesterlændinge vil nå målet, og til-
med på en stråle, der passer til deres mentale type. Det er in-
teressant at se, at den orientalske type når sit mål gennem me-
ditation med et minimum af udførende organisation og ritual,
og at den vesterlandske type for en stor del når målet gennem
den organisation, som den lavere tænkeevne frembringer,
samt en form for meditation, som en intens kommerciel kon-
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centration kunne være en illustration af. En europæisk eller
en amerikansk forretningsmands målrettede tanke kunne be-
tragtes som en art meditation. Med renselsen af det motiv,
der ligger bag denne tankevirksomhed, oprinder for vester-
lændingen hans gunstige lejlighed. (IHS e.182-183; IMS
d.190-191).

… Den syvende stråles højere og mere levende energi (er)
den mest aktive på nuværende tidspunkt, og dens medfølgen-
de idealisme og dermed den nye tidsalders begreber påvirker
nu menneskehedens sensitive tænkere og forbereder menne-
skeheden til en stor og meget nødvendig forandring. Den ce-
remonielle ordens strålevirksomhed er at »forankre« resulta-
terne af foreningen mellem ånd og materie og gøre dem fy-
sisk synlige. Dens funktion er at iklæde ånden den materie,
der frembringer form. (DN e.46-47; NS d.50).

Den magiske tidsalders kræfter er mange, og en af grundene
til, at den syvende stråle nu er ved at gøre sig gældende, er, at
den højere integration mellem sjæl og personlighed i dag er
mere mulig og lettere at opnå end nogen sinde før på grund af
den menneskelige personligheds hurtige fuldendelse og inte-
gration. De nye former, gennem hvilke den meget ønskelige
fuldendelse kan tilvejebringes, må derfor gradvis og viden-
skabeligt udvikles. Dette vil, som I nok kan forstå, blive op-
nået ved en intensivering af de kræfter, der virker gennem det
æteriske legeme, gennem koordinationen af de syv store cen-
tre og etableringen af deres rytmiske forbindelser. Den syven-
de stråle virker hovedsagelig på det fysiske plans æteriske
områder. Den styrer ikke den tætte fysiske form, som er un-
der kontrol af den tredje stråle. Det er det vitale eller æteriske
legeme, [side 70] som er følsomt over for og bliver udviklet
af den syvende stråles tiltagende indflydelser. (DN e.117-118;
NS d.114).

… Den syvende stråle omtales som den, der styrer mineralri-
get og også ved sin kraft frembringer den særlige sjælskarak-
ter og -kvalitet, som vi kalder udstråling. Dette ord beskriver
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præcist resultatet af sjælsstimulering på og i enhver form.
Sjælens liv vil til sidst stråle gennem og hinsides formen, og
denne stråling skaber bestemte og forudberegnede virkninger.
(DN e.123; NS d.118-119).

Den syvende stråle for ceremoniel orden eller magi giver ud-
tryk for en forunderlig kvalitet, som er et fremtrædende ken-
detegn for det specielle livsvæsen, der besjæler denne stråle.
Det er den kvalitet eller det princip, som er den koordineren-
de faktor, der forener den indre kvalitet og den ydre håndgri-
belige form eller tilsynekomst. Dette arbejde foregår og vide-
reføres hovedsageligt på de æteriske plan og inddrager fysisk
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
åbenbarer og bringer lys. Det siges om denne tidsperiode, at
så »vil herrens tempel få yderligere stråleglans, og bygmestre-
ne vil sammen fryde sig«. (EP1 e.52; EP1 d.80).

Den syvende stråle og ritual

Her vil det have betydning i nogen grad at forklare den idé,
der ligger bag ceremoniel og ritual. Der findes for tiden me-
gen modstand mod ceremonier, og mange gode og velmenen-
de mennesker mener, at de er vokset fra og har hævet sig over
ritual. 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 sin-
de er muligt 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-
tualer, [side 71] der som mål har at indlede og støtte forskelli-
ge af planens aspekter og dens forskellige cykliske aktiviteter.
Hvor disse ritualer eksisterer, men hvor betydningen (der
ifølge sagens natur er til stede) forbliver skjult og ikke erken-
des, vil der som konsekvens vise sig en stillestående og lige-
gyldighedens ånd samt interessetræthed for former og cere-
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monier. Men hvor det tilkendegives, at ritual og organiserede
ceremonier ganske enkelt er tegn på, at der værnes om kræf-
ter 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. (EP1 e.363; EP1 d.376).

En af de første lektier, som menneskeheden vil lære under
den syvende stråles stærke påvirkning, er, at sjælen kontrol-
lerer sit instrument, personligheden, gennem ritual eller gen-
nem 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
pålægges de deltagende en samtidig medvirken, en identisk
forpligtelse eller et ritual. Ingen på denne jord kan undgå ri-
tual eller ceremoni, idet solopgang og -nedgang pålægger et
ritual, årenes cykliske gang, den stærke pulseren i de store
befolkningscentre, ankomst og afgang af tog, og skibe, der
krydser havene og af post samt de regelmæssige udsendelser
fra radiostationerne, – alt dette tvinger menneskeheden ind i
en rytme, uanset om det opfattes sådan eller ej. De nuværen-
de store eksperimenter med hensyn til national standardise-
ring 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
[side 72] 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 op-
bygges Herrens tempel ved bygmestrenes ceremoni. Ethvert
naturrige er underkastet rituel erfaring og ceremonierne for
cyklisk udtryk. Imidlertid kan kun den indviede forstå disse.

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



Enhver myretue og enhver bikube er ligeledes opstået ved
instinktive ritualer og rytmiske impulser. (EP1 e.365-366;
EP1 d.377-378).

Strålerne og deres farver

… Den stråle, som de andre kun er understråler af, kan be-
tragtes som en cirkel af syvfoldigt lys. Den studerende har
tendens til at forestille sig syv bånd, der strækker sig tværs
ned igennem de fem lavere plan, indtil de får kontakt med
jordplanet og absorberes i tæt stof. Sådan er det rent faktisk
ikke. De syv farver skal betragtes som syvfarvede bånd, der
cirkulerer og ustandseligt veksler, og bevæger sig gennem
planene tilbage til deres oprindelige udspring. … Disse syv
bånd af farver udstråler fra syntesestrålen. Indigo-strålens in-
digo-farvede understråle er den mindste modstands vej tilba-
ge til kilden fra det tætteste stofs kerne. Farvebåndene danner
en cirkulerende ring, der, idet de bevæger sig med forskellig
vibrationshastighed, passerer gennem alle plan og cirkulerer
ned og op igen. Det, jeg specielt ønsker I skal forstå, er, at
alle syv bånd ikke bevæger sig med samme hastighed, og det
er her, at forklaringen til spørgsmålets kompleksitet ligger
skjult. Nogle bevæger sig med en hurtigere vibrationshastig-
hed end andre. Da det er sådan, at de fører deres modsvaren-
de monader med sig, så har vi her svaret på spørgsmålet om,
hvorfor nogle egoer synes at gøre hurtigere fremskridt end
andre.

Disse farvede ringe følger ikke en lige ubrudt kurs, idet de
sammenflettes på den mest mærkværdige måde, blandes med
hinanden, absorberer hinanden i bestemte cykler og grupperer
sig i grupper på tre eller fem, men trods det bevæger de sig
altid fremad. Dette er den virkelige oprindelse til diamant-
mønstret på ryggen af visdommens slange. Det kan beskrives
sådan, at de tre store farvelinjer danner et ternet mønster på 
[side 73] slangens skind, og at de fire andre farver er flettet
ind i dette mønster. (LOM e.211-212; OM d.206-207).
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… Farve (er) blot en form, som en kraft antager, alt efter
hvilken rytme den bevæger sig i, og om dens virksomhed og
bevægelse hæmmes eller ikke hæmmes af det materiale, som
den virker igennem. I denne sætning ligger nøglen til løsnin-
gen på problemet vedrørende forskellene i farverne både på
de højere plan og på de lavere. Materiens relative tæthed og
modstand mod nedstrømningen af kraft og liv forklarer meget
vedrørende farveforskellene. (LOM e.232; OM d.225).

… De farver, der kan ses i vildmandens aura og i gennem-
snitsmenneskets aura (er) helt forskellige. Hvorfor? Fordi den
førstes vibration er langsom, og den andens betydeligt hurti-
gere. Den ene har en langsom, træg og tung rytme, mens den
andens rytme pulserer og bevæger sig med enorm hastighed,
hvilket bevirker, at det materiale, som legemerne er opbygget
af, får større og hurtigere bevægelighed.

Derfor vil jeg fremhæve, at efterhånden som menneskehe-
den gør fremskridt som en kollektiv enhed, så bliver de, der
betragter den fra et højere plan, opmærksom på den stadige
forbedring af de farver, der fremtræder, og af den større ren-
hed og klarhed i farven i menneskehedens aura, en aura, der
er sammensat af auraer af alle menneskers auraer. (LOM
e.233; OM d.225-226).

… Disse påvirkninger (der viser sig som farver, når de kom-
mer i kontakt med materien) bevæger sig i sine egne regulere-
de cyklusser. Disse cyklusser beskriver vi som en indkom-
mende eller udgående stråle. I denne fjerde runde er der sæd-
vanligvis fire stråler, der på et eller andet tidspunkt er på vej
ind eller på vej ud. Med dette søger jeg at indprente, at skønt
alle strålerne manifesteres i solsystemet, så vil hver især do-
minere mere eller mindre samtidigt i bestemte manifestati-
onsperioder. Disse stråler, kræfter, påvirkninger eller koordi-
nationer af kvaliteter, farver – når de kommer til udtryk som
lys – de materier, de trænger ind i med bestemte genkendeli-
ge nuancer, [side 74] og de angiver tonen for personlighedens
eller egoets liv. De opfattes af jer som den sammensatte ka-
rakter, og ses af den clairvoyante som farve.
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Grupper af mennesker, der samles på grund af lighed i vi-
bration, har derfor omtrent samme grundfarve, men i nuance
og tone vil der være mange mindre forskelle. Som tidligere
sagt, kan farven fra store menneskemasser undersøges og be-
dømmes. Det er på denne måde, at de medlemmer af Hierar-
kiet, i hvis hænder udviklingen i de tre verdener ligger, be-
dømmer, hvilket stadium der er opnået, og hvilket fremskridt
der er gjort.

Forskellige stråler kommer ind og fører med sig enheder,
der hver især er farvet af deres stråle. Andre stråler aftager og
fører med sig enheder, der har en anden grundfarve. I over-
gangsperioden skaber denne sammenblanding af farver store
forviklinger, men også gensidig hjælp og nytte. Hver stråle
giver noget til de samtidigt inkarnerede stråler, hvorved ha-
stigheden i vibrationen påvirkes i mindre grad. Dette kan, så-
dan som vi i vor tid ser tidsperspektivet i de tre verdener, væ-
re næsten helt umærkeligt, men på grund af kræfternes og far-
vernes hyppige møde og samspil, og deres vedvarende gensi-
dige påvirkninger, vil der ske en vedvarende generel tilpas-
ning og udjævning mellem strålernes vibration. I kan derfor
se, hvordan syntese opnås ved slutningen af en større maha-
manvantara. De tre stråler absorberer de syv og smelter omsi-
der sammen i syntesestrålen.

I mikrokosmos vil de tre stråler for monaden, egoet og per-
sonligheden ligeledes dominere og absorbere de syv og med
tiden smelte sammen i monadens syntesestråle. (LOM e.233-
235; OM d.226-227).

Ethvert enkelt menneske vibrerer i en eller anden speciel ryt-
me. De, som kender og udfører clairvoyant og clairaudient ar-
bejde, 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 ham, og kombinationen af
disse to angiver en rytme, som helt og holdent er hans egen.
[side 75]

Ethvert menneske i menneskeheden befinder sig på en af
de syv stråler; derfor vil én farve og én tone være fremher-
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skende, og gradueringer og nuanceringer i tone og farve er
utallige. Enhver stråle har sine understråler, som den domi-
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. For-
klaringen ligger i farvers lighed, der nødvendigvis medfører
lighed i tone og rytme. Derfor, når et menneske befinder sig
på den røde og den gule stråle, med den røde som hans ho-
vedstråle, 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 men-
neske på den gule og den blå stråle, med gul som sin hoved-
farve, en broder på den gule og den røde stråle, er genkendel-
sen umiddelbar 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:

[side 76]

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



d. Orange
e. Grøn
f. Violet

og den synteseskabende stråle indigo.
(EP1 e.126-128; EP1 d.153-154).

Strålekombinationer og strålerelationer

Første og anden stråle virker tæt sammen. Kærlighed og vilje
er således tæt knyttet til hinanden på bevidsthedens og tjene-
stens højere niveauer. Disse to grundlæggende energier giver
i virkeligheden tilsammen udtryk for den guddommelige
planlægning og hensigt. (DNA2 e.517; DNT2 d.568).

Der findes ét aspekt af relationen mellem første og anden
stråle, som meget ofte bliver overset. Anden stråle er ud-
strømmende, altomfattende, velgørende og søger tilknytning.
Første stråle isolerer, udelukker, skaber modsætningsforhold
og giver tilbøjelighed til ubundethed. Det er konflikten mel-
lem disse to energier, når de er til stede i samme inkarnation,
som har frembragt de vanskelige og ulykkelige vilkår, der har
været kendetegnende for dit liv. Du erkender, at det er sådan,
og at det er årsag til mange af dine bekymringer. Det er på
tide, at sammenstødet mellem disse to kræfter bringes til op-
hør. Konflikten kan først bringes til afslutning, når din anden
stråle sjæl bliver stærkere end din første stråle personlighed.
(DNA2 e.698-699; DNT2 d.768-769).

Jeg vil bede jer huske i forbindelse med de fem stråler, som
vi har set øve indflydelse eller er ved at øve indflydelse på
menneskeheden i vor tid (den første, anden, tredje, sjette og
syvende stråle), at deres virkning varierer alt efter stråletype
eller strålekvalitet hos de individer, det drejer sig om og i
henhold til deres position på udviklingsstigen. Sådan noget
glemmes ofte. Hvis et menneske for eksempel er på den an-
den stråle for kærlighed-visdom, kan man vente, at denne
stråles indflydelse sammen med den sjette (som befinder sig
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inden for den anden stråles indflydelsessfære) let bliver sti-
muleret [side 77] og nødvendigvis må udgøre den mindste
modstands vej. Denne situation kan derfor skabe en overdre-
ven sensitivitet og en uligevægtig udfoldelse af karakteregen-
skaberne. Det er vore karakteregenskaber, der påvirker vor
opførsel og vore reaktioner på omstændighederne. Det vil
også betyde, at indflydelsen fra den første, tredje og syvende
stråle ikke rigtigt vil slå rod men fremkalde modstand eller i
det mindste uimodtagelighed. I verden i dag er de stråler, der
befinder sig langs energilinjen, som udgår fra den første strå-
le for vilje eller magt (deriblandt den tredje og syvende), i
forhold tre til to (hvad angår den nuværende manifestation),
og vi kan derfor se frem til en større udfoldelse af den første
stråles attributter og begivenheder, end det ellers ville være
tilfældet. Dette vil i særlig grad være tilfældet, fordi den sjette
stråle nu hurtigt er på vej ud af manifestation. (DN e.135-
136; NS d.129).

… 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. …

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
udøvelse 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. (EP1
e.211-212; EP1 d.234).

… Der er en nær relation mellem tredje og sjette stråle, gan-
ske som der er mellem første og anden stråle og mellem an-
den og fjerde stråle. Fjerde, femte, sjette og syvende stråle
har ingen modsvarende relationer. 1 plus 1 er 2, 2 plus 2 er 4,
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3 plus 3 er 6. Mellem disse strålepar flyder der en særlig
energi, der fortjener opmærksomhed fra de disciple, som bli-
ver [side 78] bevidst om deres relationer. Dette forhold og
dette samspil bliver først aktivt på et relativt højt udviklings-
stadium. (EP2 e.373; EP2 d.360).

Strålernes cykliske manifestation

Vi kan kun prøve intellektuelt at forstå det faktum, at stråler-
ne, systemerne, planeterne, kæderne, runderne, racerne og lo-
vene udgør en enhed. Set fra menneskets synsvinkel er forvir-
ringen så total og nøglen til problemerne så godt gemt, at den
ikke er til nogen nytte, og alligevel, set fra den logoiske syns-
vinkel bevæger det hele sig harmonisk og med geometrisk
præcision. Hvis jeg skal give et billede af det komplekse ar-
rangement, vil jeg sige, at strålerne cirkulerer, og at karmalo-
ven styrer deres indbyrdes forbindelser. For eksempel kan 1.
stråle strømme gennem et planetsystem (hvis den er syste-
mets primære stråle), sådan at dens 1. understråle manifeste-
rer sig i en kæde, 2. understråle i en runde, 3. i en verdenspe-
riode, 4. i en rodrace, 5. i en underrace og 6. i en delrace. Jeg
nævner det kun som en illustration og ikke en tilstand, der er
manifesteret for øjeblikket. Det giver os en idé om processens
enorme omfang og vidunderlige skønhed. Det er umuligt for
os, der farer af sted på en eller anden stråle, at visualisere el-
ler på anden måde opfatte denne skønhed, og alligevel er det
storslåede mønster tydeligt for dem, der er på de højere pla-
ner og har et bredere udsyn.

Kompleksiteten forøges meget for os, fordi vi endnu ikke
forstår det princip, der styrer denne mutation. Selv det mest
avancerede menneskelige sind i de 3 verdener kan ikke gøre
andet end at prøve at få en fornemmelse af dette princip. Med
mutation mener jeg det faktum, at der er en konstant foran-
dring og rokering, en endeløs sammenvævning og sammen-
kædning og en uophørlig ebbe og flod i det dramatiske sam-
spil mellem de kræfter, der står for åndens og stoffets syntese.
Set fra tidens synsvinkel, som er den synsvinkel, der er mest
naturlig for os, skifter strålerne og planerne hele tiden betyd-
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ning. Men vi kan være sikre på, at der er et grundlæggende
princip, som styrer alle Logos' aktiviteter i systemet, [side 79]
og ved at prøve at opdage det fundamentale princip, vort eget
mikrokosmiske liv hviler på, kan vi måske opdage aspekter af
dette iboende logoiske princip. Dette åbner et mægtigt per-
spektiv for vort blik, og selvom det understreger emnets kom-
pleksitet, viser det også systemets guddommelige storhed
med dets mange komplicerede detaljer. (CF e.597-599; KI
d.565-566).

Når man studerer planerne, dvs. deres substans og energi, må
man være opmærksom på, at de befinder sig i en flydende til-
stand og hele tiden ændrer sig. Alle planers stof cirkulerer, og
cyklisk bliver visse dele mere stimuleret end andre. Planernes
stof bliver altså påvirket på tre måder, eller – med andre ord –
devasubstansen er genstand for en trefoldig cyklisk stimule-
ring:

1. Strålestimulering, afhængig af hvilke stråler som er ved
magten. Den er planetarisk og foregår inden for systemets
rammer.

2. Zodiakalsk stimulering, der er ekstrasystemisk og også
kosmisk og cyklisk.

3. Solstimulering eller virkningen af Solens kraft eller energi
på planerne. Den udgår fra »Solens hjerte« og er særlig do-
minerende. (CF e.678; KI d.637).

(Ved) 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 er opdelt i syv stadier, hver kvalificeret af ind-
flydelsen fra den større stråleperiode, der intensiveres, når
dens egen understråleperiode nås (dvs. den sjette stråles ind-
flydelse er størst i den sjette understråleperiode). Vi må nøje
notere os, at udtrykket »understråle« kun anvendes for nem-
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heds skyld til at betegne den kortere indflydelsesperiode, ikke
til at angive nogen forskel i strålens natur. (EP1 e.164-165;
EP1 d.189-190). [side 80]

… Vi (kan) måske konkludere, at den tidsperiode, hvorunder
den enkelte understråle gør sin modificerende indflydelse
gældende, ligger mellem et hundrede og halvtreds og to hun-
drede år.

Vi ved ikke, hvor ofte (muligvis syv gange) understrålerne
repeterer successivt inden for den store stråles cyklus. Det må
tydeligvis være mere end én gang … (EP1 e.166; EP1 d.190-
191).

Strålerne strømmer ind i:

1. En solar cyklus, som den nuværende, hvori den anden strå-
le for kærlighed-visdom er hovedstrålen, og alle de øvrige
blot subsidiære stråler.

2. En planetarisk cyklus … i forbindelse med racerne …
3. Cykler, der er forbundet med de tolv tegn i zodiaken. 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 ved magten i en periode un-
der en races evolution, såsom de fem store racers perioder,
vi har henvist til.

5. De mindre strålecykler ind i og ud af manifestation …
6. Cykler med stråleaktivitet, der bestemmes af deres num-

mer.

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
millioner år og syv tusind år osv. Det indbyrdes vekselspil og
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samspillet mellem disse strålecykler er så indviklet og så om-
fattende, at det kun vil tjene til at forvirre, om jeg forklarer
nærmere. Husk imidlertid, at alle syv stråler er i funktion i al
evighed og samtidigt, men at visse af disse indflydelser og
kræfter cyklisk og under den styrede plan af de væsener, der
er legemliggjort ved strålerne, er mere dominerende på ét
tidspunkt end på et andet, og at visse retninger i aktivitet og 
[side 81] visse resultater af denne aktivitet viser sig mere un-
der 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,
særlige typer for virkeliggørelse og specielle tilkendegivelser
for bevidsthed i form, som for den pågældende periode er re-
sultatet 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 aktivi-
tet, de passerer gennem den bestemte cyklus; derefter passe-
rer de ud eller stopper for denne aktivitet, og er således »op-
løftet til himlen«, indtil det tidspunkt, hvor deres cyklus atter
er inde. Denne proces udspiller sig atter og atter, idet fød-
sels-, 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
gøre opmærksom på, at menneskenes ideer og lære vedrøren-
de inkarnation endnu er i sin vorden og unøjagtig. Megen til-
pasning må foretages, og megen nyvurdering af ideer er nød-
vendig, før en sand forståelse af denne grundlæggende cykli-
ske lov vil blive 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. (EP1
e.265-267; EP1 d.285-286).
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Aspektstrålerne har længere cykler end attributstrålerne; de-
res rytme er okkult langsom, tiltagende i virkning, og – som
tidsaldrene går – øges deres styrke bestandigt. Attributstråler-
ne har kortere cykler og skaber et stabilt hjerteslag og en re-
gelmæssig rytme i solsystemet. (EP1 e.351-352; EP1 d.365).
[side 82]

Kun én stråle er i dag helt og holdent ude af manifestation og
fungerer udelukkende bag kulisserne, og det er første stråle.
Hvad menneskeheden angår, bliver den første stråle mærkbar
og dens kraft dominerende, når stadiet for accepteret discipel-
skab 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 tilstræk-
keligt mange menneskesønner kan fungere sådan, vil deres
forenede modtagelighed udgøre en kanal, hvorigennem den
første stråle kan komme i manifestation. Dette er en af Hie-
rarkiets vigtigste aktiviteter og et af dets mål. (EP1 e.350-
351; EP1 d.364-365).

(Første) stråle er stadig ude af fysisk manifestation, men er
ved at få en klar indflydelse på mentalplanet; der indvirker
den på bevidstheden hos alle disciple jorden over og forbere-
der vejen for en vis gruppe af disciple fra Shamballa. Om to
tusind år vil denne stråles indflydelse være i allerhøjeste grad
mærkbar på det fysiske plan. Om hundrede år vil dens indfly-
delse kunne mærkes på astralplanet. (DN e.142; NS d.135).

Den 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 … Den anden
stråles cykler er dynamiske og gentages i regelmæssig rytme
med fem hundrede års mellemrum i løbet af de fem og tyve
tusinde år, som udgør en zodiakal cyklus. Derfor begyndte
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denne stråles kraft at aftage i 1825, da kulminationen i dens
to hundrede og halvtreds års tilsynekomst var nået. (EP1
e.349; EP1 d.363).

(Anden) stråle er altid i subjektiv manifestation og meget
magtfuld, fordi det er vort solsystems stråle og især i vor tid,
hvor Hierarkiet er ved at komme nærmere til menneskeheden 
[side 83] som en forberedelse til »krisen om kærlighed« og en
umiddelbart forestående stor planetarisk indvielse. Nu for ti-
den er den anden stråle imidlertid ved at få en ydre indflydel-
se på det fysiske plan. Det vil i stadig stigende grad blive til-
fældet i løbet af de næste to tusind to hundrede år, hvorefter
den gradvis vil tone bort. (DN e.142; NS d.135).

(Tredje) stråle vil forblive i objektiv inkarnation set ud fra
menneskehedens synsvinkel i meget lang tid – så lang tid, at
det er nytteløst for os at prøve at forudse dens aftagende ind-
flydelse. Det planetariske center, som er menneskeheden selv,
behøver stadig disse kræfters intensiverede indflydelse for at
stimulere selv den »laveste af menneskesønnerne«. (DN
e.142; NS d.135).

… Den tredje stråle for aktiv intelligens … har været i ydre
manifestation siden 1425 efter Kristus og vil forblive i inkar-
nation gennem hele Vandbærerens tidsalder. Dens cyklus er
den længste, som nogen stråle har. Imidlertid er der inden for
disse store cykler perioder med intensiveret aktivitet, som
kan lignes ved hjertets pulsslag, og disse perioder varer cirka
tre tusind år. De kaldes, når de er ude af inkarnation, »cykler
af tilbagetrækning men ikke abstraktion«. De er også tre tu-
sind år i inkarnation. En af disse tre tusindårige perioder for
udfoldelse er her nu, og vi kan vente en hurtig udvikling af de
intellektuelle egenskaber og en mærkbar vækst i skabende
virksomhed i en sådan tid. Denne særlige cyklus udgør et
højdepunkt i den større cyklus. I løbet af den kommende tids-
alder vil racens intelligens og dens aktive udfoldelse antage
store dimensioner og det meget hurtigt. (DN e.136-137; NS
d.130).
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Den tredje stråle har været længst i manifestation, men i 1875
fuldendte den i okkult forstand »sin tilsynekomst, idet den
begyndte at vende og således at trække sig tilbage«.* Den er 
[side 84] netop begyndt at aftage. Når denne begivenhed fin-
der sted i forbindelse med en anden energitype, er den frem-
kaldte virkning altid af krystalliserende natur og er tilbøjelig
til at fremkalde »stivnede former, der berettiger til omgående
tilintetgørelse«. Dette forårsager mentale tilstande af stiv og
statisk natur. Konsekvensen er derfor tydelig, idet vi i denne
stråles aktivitets senere stadier ser tilkendegivelser af for ek-
sempel de dogmatiske, sekteriske og teologiske indstillinger,
der kendetegner det forfald og det deraf følgende ufrugtbare
arbejde af de forskellige tankeretninger, som i sin tid rumme-
de menneskets ideer, og som var tilstrækkelige til at hjælpe
menneskene i løbet af den periode, hvor de blev udbredt.
(EP1 e.348-349; EP1 d.362-363).

(Fjerde) stråle begynder, som I véd, at inkarnere tidligt i (det
21.) århundrede og vil – i samarbejde med den tiltagende Sa-
turn-indflydelse – føre mange ind på discipelskabets vej. Når
den særegne energi, vi har givet det noget utilfredsstillende
navn »harmoni gennem konflikt«, og kræfterne fra den pla-
net, hvis opgave det er at præsentere aspiranten for udfordrin-
ger, virker sammen i ordnet syntese, kan vi vente en meget
hurtig ordning på de menneskelige forhold, specielt i forbin-
delse med vejen. (DN e.142-143; NS d.135-136).

Den femte stråle er den af strålerne, der sidst kommer i akti-
vitet, og den er først ved at »komme til magten«. Til stadig-
hed tager den til i styrke, og følgen af dens fulde påvirkning
vil være at vejlede menneskeheden med hensyn til øget vi-
den. Dens energi indvirker for tiden med voldsom kraft på
menneskenes sind og tilvejebringer den stimulering, der lig-
ger bag alle videnskabelige tiltag hen imod sandheden inden
for alle områder for menneskelig tænkning. Da den også er

* For nærmere uddybelse af paradokserne i disse uddrag, se: »Tilsynela-
dende modsætninger« på side 21-22.
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den stråle, der styrer det fjerde naturriges personligheds-
aspekt, og endvidere 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 for-
klarer meget af det, vi kan se hænde i tankeverdenen. (EP1
e.350; EP1 d.364). [side 85]

(Femte) stråle har været i manifestation i omtrent 70 år. Den
vil tone bort (ved hjælp af særlige og enestående foranstalt-
ninger) i løbet af de næste 50 år (udgivet i 1949) og dermed
gå tilbage til sin egen normale cyklus, for man mener, at den
nødvendige og specielle impuls har været tilstrækkelig, og at
det skub, den satte i menneskets »opdagerånd«, har tjent sit
formål. Enhver yderlig intensivering af den mentale proces
netop nu (ud over den normale gennemtrængende virkning af
den 3. stråle) ville være katastrofal. Strålecyklerne er sædvan-
ligvis fastlagt og bestemte, men i samarbejde med hinanden
og på grund af den forestående åndelige tilnærmelseskrise har
den femte stråles herre og Verdens Herre besluttet indtil vide-
re at trække denne energitype tilbage. Det vil tage omkring
50 år at gøre dette. (DN e.143; NS d.136).

Den sjette stråle begyndte at tone bort i 1625 … (DN e.29;
NS d.34-35).

… Den syvende stråle for ceremoniel orden begyndte at ma-
nifestere sig i 1675. (DN e.29; NS d.35).

… Hovedproblemet i dag skyldes den kendsgerning, at to me-
get stærke stråler er virksomme på samme tid. Endnu er deres
virkning så ligeligt afbalanceret, at der er skabt en situation,
som i de gamle arkiver beskrives med følgende ordlyd: »En
splittelsens tid, hvor bjergene, der hidtil har givet ly, styrter
sammen fra deres højder, og menneskenes stemmer forsvin-
der i braget og tordenen fra faldet«. Sådanne perioder opstår
kun sjældent og med lange mellemrum, og hver gang de kom-
mer, indledes en særdeles betydningsfuld periode af guddom-
melig aktivitet; gamle ting forsvinder fuldstændigt, dog gen-
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oprettes ældgamle afgrænsninger. Den syvende stråle for ce-
remoniel orden eller ritual er ved at komme i manifestation.
Den sjette stråle for idealisme eller abstrakt vision er lang-
somt ved at forsvinde. Den syvende stråle vil bringe det til
udtryk, der blev skuet samt det, der udgjorde idealerne i den
forudgående cyklus med den sjette stråles aktivitet. Én stråle
forbereder vejen for en anden stråle, og forudsætningen for,
hvilken stråle, [side 86] det er, der kommer i manifestation,
afhænger af planen og den guddommelige hensigt. Det er
sjældent, at to stråler følger hinanden i nummerorden, sådan
som det nu er tilfældet. Når det sker, følger virkning hurtigt
årsag, og dette kan i dag skabe grundlag for et sikkert håb.
(EP1 e.358; EP1 d.371-372).

[side 87]

Strålerne og astrologi

Jeg vil her gøre jer opmærksom på den kendsgerning, at den
astrologi, jeg lægger vægt på, er den, der drejer sig om de
virksomme energier – hvad de er, og hvorfra de kommer. Jeg
vil gentage her, hvad jeg ofte har sagt, at jeg ikke befatter mig
med forudsigende astrologi. I fremtidens astrologi vil vægten
blive lagt på de til rådighed stående energier, og den brug
som man kan gøre af dem, samt den lejlighed de til enhver tid
præsenterer. (DN e.75; NS d.76).

… Jeg (kunne) tænke mig at fremhæve … at vi betragter eso-
teriske indflydelser og ikke astrologien som sådan. Vort emne
er de syv stråler og deres forhold til de zodiakale stjernebil-
leder eller – med andre ord – vekselvirkningen mellem de syv
store væsener, der præger vort solsystem og de tolv stjerne-
billeder, som vor zodiak består af. (EA e.26-27; EA d.33).

Der kan her spørges: Hvad er forskellen mellem de indflydel-
ser, 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-
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ske, drejer det sig om energier, der indvirker på ham som føl-
ge af solens synlige gang over himlen, enten én gang hvert
fem og tyve tusinde år eller én gang hver tolvte måned. De
energier, der udgør strålekræfterne, hidrører ikke fra zodia-
kens tolv stjernebilleder, men udstråler først og fremmest fra
en verden for væren og bevidsthed, der ligger hinsides vort
solsystem; de kommer fra de syv konstellationer, der udgør
manifestationslegemet for den Ene, om hvem intet kan siges.
Vort solsystem tilhører disse syv konstellationer. Dette er ver-
denen for selve guddommen, og om den kan et menneske in-
tet vide, før han har passeret gennem de store indvielser. Når
vi senere kommer frem til at studere zodiaken og dens relati-
on til strålerne, vil vi behandle dette spørgsmål nøjere og ty-
deliggøre begrebet. (EP1 e.332-333; EP1 d.347). [side 88] 

Astrologi analyserer i vore dage hovedsagelig den personlig-
hed, der får stillet sit horoskop, og begivenhederne i person-
lighedslivet. Når et menneske gennem meditation og tjeneste
samt disciplinering af de lunare legemer bevidst og definitivt
kommer under sin sjælsstråles indflydelse, så kommer han
lige så definitivt under indflydelse af et af de syv solsystemer,
idet de fokuserer deres energi gennem et af stjernebillederne
og som følge deraf gennem en af de syv hellige planeter. Til
sidst vil der være tolv hellige planeter, som modsvarer de tolv
stjernebilleder, men den tid er endnu ikke inde. Vort solsy-
stem er, som I ved, et af de syv. Når et menneske har nået
dette stadium i udviklingen, bliver fødselsmåneden, mundan
astrologi og de indflydelser, som indvirker på formaspektet,
af mindre og mindre betydning. Det er denne kreds af solsy-
stemer, som på afgørende måde påvirker sjælen, og den bli-
ver brændpunkt for åndelige energier. Modtagelighed over for
disse typer af energi, som personligheden er totalt uvidende
om, er problemet for sjælen på dens eget plan.

Tegnene, som opdeles i de fire kategorier jord, vand, ild og
luft har således hovedsagelig noget at gøre med det menne-
ske, der lever under mellemgulvet, og som anvender de fire
lavere centre: centret ved rygsøjlens basis, sakralcentret, solar
plexus og milten. Den indre gruppe af syv store eller systemi-
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ske energier tilvejebringer virkninger på det menneske, som
lever over mellemgulvet, idet de virker gennem de syv centre
i hovedet. Fire af dem fokuseres gennem strubecentret, hjer-
tecentret, ajnacentret og hovedcentret. Tre er latente i områ-
det omkring hovedcentret (den tusindbladede lotus), idet de
først begynder at fungere aktivt efter den tredje indvielse. Set
ud fra horoskopets fremstilling (så vel som ud fra det indi-
viduelle problem) er det derfor tydeligt, at mødet mellem
energier fra to typer af stjernebilleder er meget kompliceret,
når det gælder det menneske, hvis natur hverken er rent men-
neskelig eller rent åndelig. Det almindelige horoskop har in-
gen betydning. Det er endnu ikke muligt at stille det rigtige
horoskop. Det eneste horoskop, som i virkeligheden er næ-
sten ufejlbarligt og korrekt, er det meget lavtstående menne-
skes, der udelukkende lever under mellemgulvet og alene sty-
res af sin lavere natur. (WM e.437-438; HM d.450-451).
[side 89]

Syv stjerner i Store Bjørn er oprindelsen til de syv stråler i
vort solsystem. Store Bjørns syv Rishier (som de kaldes) ud-
trykker sig gennem de syv planetariske Logoi, som er deres
repræsentanter, og som i Rishierne ser deres forbillede. De
syv planetariske ånder manifesterer sig gennem de syv hellige
planeter.

Hver af disse syv stråler, der kommer fra Store Bjørn,
transmitteres ind i vort solsystem ved hjælp af de tre stjerne-
billeder og deres styrende planeter. (EA e.85-86, 422, 589;
EA d.86, 383, 532).

… De forenede energier fra de tre stjernebilleder, der styrer
og beliver vort solsystem: Store Bjørn, Plejaderne og Sirius
… arbejder gennem de syv stråler, og disse igen kommer til
udtryk gennem de tolv stjernebilleder, som danner det store
zodiakale hjul. Herrerne eller de herskende magter for de
nævnte tolv kilder af lys og liv »nedtransformerer« disse tre
store energiers kraft, sådan at vor Sollogos kan absorbere
dem; de »lukker af« for de aspekter af de tre store kræfter,
som ikke er egnet til vort solsystems liv på dette stadium i
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evolutionsprocessen, ligesom Hierarkiet på vor lille planet
lukker af for eller nedtransformerer energierne fra Shamballa.
Disse tre store energier kommer på sælsom vis til udtryk gen-
nem de syv stråler, ligesom alle tripliciteter deler sig i syv un-
derafdelinger og dog bevarer deres identitet. Disse syv ener-
gier, der udstråler fra de tre store, og som er transmitteret el-
ler overført via de tolv stjernebilleder, er legemliggjort i de
syv hellige planeter og repræsenteret på vor jord af de syv ån-
der foran Guds trone (symbolet på syntese). Denne uhyre
vekselvirkning er legemliggjort i én eneste stor proces:
Transmission. Modtagelse. Absorption. Relation og Levende
Aktivitet. Metoden er invokation og evokation. I disse to ud-
sagn har vi et af de vigtigste fingerpeg om hele evolutions-
processen, nøglen til mysteriet om tid og rum og løsningen på
alle problemer. Men den vigtigste faktor er, at det hele er et
udtryk for koncentreret vilje. (EA e.595-596; EA d.537-538).
[side 90]

Alle strålernes herrer skaber et udtrykslegeme, og sådan er de
syv planeter blevet skabt. … Energierne fra disse syv livsvæ-
sener er imidlertid ikke begrænset til deres planetariske ud-
tryk, idet energierne cirkulerer rundt inden for solsystemets
grænser, ligesom et menneskes livsimpulser – dvs. hans vita-
le kræfter, hans begærimpulser og hans mentale energier –
cirkulerer gennem hans legeme, aktiverer de forskellige orga-
ner og sætter ham i stand til at virkeliggøre sin hensigt, til at
leve sit liv og til at fuldføre det mål, for hvilket han 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
oprindelige syvfoldigheder, idet de syv stråler etablerer den
proces, der sætter begrænsningerne for alle formers påvirk-
ning. De udgør det, som fastlægger alle ting, og når jeg an-
vender disse ord, angiver jeg nødvendigheden af lov. Lov er
viljen fra de syv guddomme, der præger sine impressioner på
substansen for at skabe en bestemt hensigt gennem den evo-
lutionære proces. (EP1 e.62; EP1 d.88-89).
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Solsystemets stråle

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 Sollogos, danner de grundlaget for talløse varia-
tioner i hans system af verdener. Disse syv stråler kan beskri-
ves som de syv kanaler, hvorigennem alt levende i hans sol-
system strømmer, de syv fremherskende egenskaber eller
livsmodifikationer, idet disse stråler ikke blot gælder for men-
neskeheden, men ligeledes for de syv naturriger. I virkelighe-
den 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. (EP1 e.163; EP1 d.188).

Det må erindres, at den dominerende stråle, den mest betyd-
ningsfulde indflydelse i vort solsystem, er den store kosmiske 
[side 91] anden stråle for kærlighed-visdom, en dualistisk
stråle – dvs. en stråle, der kombinerer to store kosmiske prin-
cipper og energier. Det er den stråle, der styrer vor Sollogos'
»personlighed«, om jeg så må sige, og den tilkendegiver (for-
di 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 synsvinkel, udgør hovedstrå-
len, den ene stråle. Denne hovedstråle bestemmer såvel hans
kvalitet som hans formål.

Enhver livsenhed og enhver form i manifestation styres af
denne anden stråle. Dybest set er kærlighedsenergien, udtrykt
med visdom, linjen for mindst modstand for de manifesterede
livsvæsener i vort solsystem. Denne stråle kvalificerer livet
på alle planeterne, og Guds tiltrækkende magnetiske kærlig-
hed gennemstrømmer hans skabte univers; den kommer frem
i bevidstheden og bestemmer målet for alle former under ud-
vikling. Ethvert menneske som en helhed lever derfor i et
univers og på en planet, der konstant er målet for Guds kær-
lighed og ønske, og som konstant (som en følge af denne kær-
lighed) selv tiltrækkes og tiltrækker. Dette tager vi ikke til-
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strækkeligt 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«. (EP1 e.334; EP1
d.348-349).

Strålerne og planeterne

Alle dele af solsystemet er indbyrdes afhængige; alle kræfter
og energier er i konstant skiften og forandring; 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 stråleformer, gennem-
trænger enhver form inden for den solare indflydelsessfære
og på den måde kæder enhver form sammen med enhver an-
den form. Læg derfor mærke til den kendsgerning, at enhver
af de syv stråler eller skabende bygmestre legemliggør solsy-
stemets herres energi – vilje, kærlighed og hensigt, såvel som
denne herre på sin side legemliggør et aspekt af energien, vil-
je, [side 92] 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 solsyste-
mer,

3. tilskyndet ved en trefoldig strøm af livskræfter, der kom-
mer fra:

a. Solsystemer uden for vort eget.
b. Vort eget solsystem.
c. Dens eget planetariske væsen.

Det er ikke muligt for gennemsnitstænkeren at fatte betydnin-
gen af dette udsagn, men til en vis grad vil han kunne forstå
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denne udlægning: enhver planet er et brændpunkt, hvorigen-
nem kræfter og energier cirkulerer og uophørligt strømmer,
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 ud-
gør vor egen specielle planetariske herre eller livsvæsen. …

Emnet er meget indviklet, og kun den brede generelle skit-
sering 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
syntese (som er det frembrydende kendetegn hos disciple og
indviede under skoling) kan og vil føre dem til gradvise be-
vidsthedsudvidelser, som til sidst bringer dem til toppen af
forklarelsens bjerg. Fra denne ophøjede position kan discip-
len opnå den vision, som sætter ham i stand til et kort øjeblik
at se hele verdensstrukturen … Han kan derefter stige ned fra
dette bjerg med sin personlighed transfigureret og udstrålen-
de. [side 93] Hvorfor? Fordi han nu ved, at ånden er en
kendsgerning og grundlaget for udødelighed; han ved, hævet
over enhver tvivl, at der eksisterer en plan, og at Guds kærlig-
hed er den grundlæggende lov for al manifestation såvel som
oprindelsen til den evolutionære drivende kraft. Han kan støt-
te sig til den viden, at åndens kendsgerning, kærlighedens til-
stedeværelse og 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 der-
for:

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

1. de syv solsystemer,
2. de tolv stjernebilleder.
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Enhver stråle lader disse energier passere gennem sit manife-
stationslegeme (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 kom-
mer fra det kosmiske livsvæsen, fra den solare guddom og fra
det planetariske livsvæsen, og følgelig er de farvet af kvalite-
ter fra de syv solsystemer og de tolv stjernebilleder. Denne
blanding af energier, der indvirker på substansen, skaber for-
merne, og enhver af de subjektive former skaber igen den yd-
re tilsynekomst. (EP1 e.151-154; EP1 d.177-180).

Energierne fra de forskellige tegn tiltrækkes af de forskellige
planeter i henhold til deres udviklingstrin, og af det, som eso-
terisk kaldes »urgammelt slægtskab« mellem de væsener, der
er personificeret i planeterne og stjernebillederne. Denne for-
bindelse eksisterer mellem væsener og er baseret på affinite-
tens lov. Det er denne affinitetens lov, der skaber den magne-
tiske tiltrækning og den dynamiske reaktion mellem stjerne-
billederne og planeterne i solsystemet … (EA e.266-267; EA
d.244). [side 94]

 … Strålerne bruger planeterne som formidlere, og vi ved,
hvilke stråler der – i denne verdenscyklus – er forbundet med
de forskellige planeter. Som tidligere nævnt er det følgende:

Hellige planeter Ikke-hellige planeter
1. Vulkan. . . . . 1. stråle 1. Mars.. . . . . . 6. stråle
2. Merkur.. . . . 4. stråle 2. Jorden. . . . . 3. stråle
3. Venus.. . . . . 5. stråle 3. Pluto. . . . . . 1. stråle
4. Jupiter. . . . . 2. stråle 4. Månen. . . . . 4. stråle
5. Saturn. . . . . 3. stråle (tilslører en skjult planet)
6. Neptun. . . . . 6. stråle 5. Solen. . . . . . 2. stråle
7. Uranus. . . . . 7. stråle
(EA e.513; EA d.463-464).
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Zodiaken

… Hver af de syv stråler … (udtrykker sig) gennem tre stjer-
nebilleder eller gennem en triangel af energier. Denne relati-
on er grundlaget for hele videnskaben om trianglerne og der-
for for selve astrologien; den gælder også strålerne, stjernebil-
lederne, deres styrende planeter og vor jord i en stor syntese
af energier; den forbinder vort solsystem med det større hele
og vor lille ikke-hellige planet med solsystemet. Lad mig gen-
tage dette udsagn og således vise jer nogle betydningsfulde
kendsgerninger vedrørende denne verden af sammenvævede
energier. Strålerne strømmer gennem følgende stjernebille-
der, hvor de kommer til udtryk og befordres videre:

Stråle I. . . . . . . Aries. . . . . . . Leo. . . . . . . . . . Capricorn
Stråle II. . . . . . . Gemini. . . . . . Virgo.. . . . . . . . Pisces
Stråle III. . . . . . Cancer. . . . . . Libra. . . . . . . . . Capricorn
Stråle IV. . . . . . Taurus. . . . . . Scorpio. . . . . . . Sagittarius
Stråle V.. . . . . . Leo. . . . . . . . . Sagittarius.. . . . Aquarius
Stråle VI. . . . . . Virgo. . . . . . . Sagittarius.. . . . Pisces
Stråle VII. . . . . Aries. . . . . . . Cancer.. . . . . . . Capricorn
(EA e.489; EA d.442). [side 95]

… I dag er følgende punkter i energi-trianglerne eller følgen-
de stjernebilleder i trianglerne de herskende faktorer:

Stråle I. – Aries: Som man kunne forvente, er dette stjernebil-
lede kilden til begyndelses-energien, der frembringer den
nye tidsalder.

Stråle II. – Virgo: Dette stjernebillede frembringer Kristus-
princippets tiltagende aktivitet i menneskehedens hjerte.

Stråle III. – Cancer: Den massebevægelse hen imod frihed,
frigørelse og lys, der er så fremherskende i dag, forårsages
af dette tegns energi.

Stråle IV. – Scorpio: Gennem dette stjernebillede kommer
prøven for menneskeheden, verdensdisciplen.

Stråle V. – Leo: Dette tegn befordrer den vækst i individualis-
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me og selvbevidsthed, der er så vidt udbredt i verden i dag.
Stråle VI. – Sagittarius: Dette tegn frembringer verdensaspi-

rantens fokuserede, målrettede indsats.
Stråle VII. – Capricorn: Capricorn-energien frembringer ind-

vielse og overvindelse af materialisme.
(EA e.490; EA d.443).

Planetariske herskere

Stjernebillederne og planeterne, som styrer dem, kan have én
bestemt virkning på masserne, og en anden virkning på gen-
nemsnitsmennesket, og atter en tredje virkning på disciplen
og den indviede. Da de forskellige energier og kræfter cirku-
lerer i hele vort solsystems æteriske legeme, vil modtagelsen
af disse energier og deres virkning afhænge af de planetariske
centres tilstand og af udfoldelsen af centrene i det enkelte
menneske. Det er derfor, at de forskellige kort og tabeller kan
afvige så meget fra hinanden, og at flere planeter kan optræde
som herskere i stjernebillederne. Der synes ikke at være no-
gen fast regel, og den studerende bliver forvirret. Den orto-
dokse astrologi opstiller en række planetariske herskere, og
disse er rigtige, for så vidt angår størstedelen af menneskehe-
den. Men disciplen, som lever sit liv over mellemgulvet, rea-
gerer på en anden kombination … Det er derfor, at de følgen-
de [side 96] tre tabeller ikke synes at stemme overens. De er
fremstillet sådan, at de viser situationen med hensyn til tre
grupper:

1. Størstedelen af menneskene, som den ortodokse og aner-
kendte astrologis følgeslutninger passer på.

2. Disciple og fremskredne mennesker, som man bedømmer
efter den esoteriske astrologis følgeslutninger.

3. De skabende hierarkier, der finder udtryk i den nuværende
periode i denne verdenscyklus.
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Tre tabeller

DET ORTODOKSE ASTROLOGISKE SLÆGTSKAB

I forbindelse med det almindelige menneske

Stjernebillede Hersker Stråle Beslægtet med
1. Aries. . . . . . . Mars. . . . . 6. stråle. . . . Scorpio samme hersker
2. Taurus. . . . . . Venus. . . . . 5. stråle. . . . Libra – –
3. Gemini. . . . . Merkur. . . . 4. stråle. . . . Virgo – –
4. Cancer.. . . . . Månen. . . . 4. stråle. . . . ingen
5. Leo. . . . . . . . Solen. . . . . 2. stråle. . . . ingen
6. Virgo.. . . . . . Merkur. . . . 4. stråle. . . . Gemini – –
7. Libra. . . . . . . Venus. . . . . 5. stråle. . . . Taurus – –
8. Scorpio. . . . . Mars. . . . . 6. stråle. . . . Aries – –
9. Sagittarius. . . Jupiter. . . . 2. stråle. . . . Pisces – –

10. Capricorn. . . Saturn. . . . . 3. stråle. . . . ingen
11. Aquarius. . . . Uranus. . . . 7. stråle. . . . ingen
12. Pisces. . . . . . Jupiter. . . . 2. stråle. . . . Sagittarius – –

a. De ikke-hellige planeter er fremhævet.
b. Alle strålerne er repræsenteret undtagen den første. Dette

er interessant, idet størstedelen af menneskene er bundet af
deres horoskop, og viljesaspektet er kun latent til stede. …

[side 97]

DET UORTODOKSE ASTROLOGISKE SLÆGTSKAB

I forbindelse med disciple og indviede

Stjernebillede Hersker Stråle Beslægtet med
1. Aries. . . . . . . Merkur. . . . 4. stråle. . . . Virgo samme stråle
2. Taurus. . . . . . Vulkan. . . . 1. stråle. . . . Pisces – –
3. Gemini. . . . . Venus. . . . . 5. stråle. . . . ingen
4. Cancer.. . . . . Neptun. . . . 6. stråle. . . . Scorpio – –
5. Leo. . . . . . . . Solen. . . . . 2. stråle. . . . Aquarius – –
6. Virgo.. . . . . . Månen. . . . 4. stråle. . . . Aries – –
7. Libra. . . . . . . Uranus. . . . 7. stråle. . . . ingen
8. Scorpio. . . . . Mars. . . . . 6. stråle. . . . Cancer – –
9. Sagittarius. . . Jorden. . . . 3. stråle. . . . Capricorn – –

10. Capricorn. . . Saturn. . . . . 3. stråle. . . . Sagittarius – –
11. Aquarius. . . . Jupiter. . . . 2. stråle. . . . Leo – –
12. Pisces. . . . . . Pluto. . . . . 1. stråle. . . . Taurus – –
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NB. I forbindelse med disciple og de zodiakale tegn er Gemi-
ni og Libra de to stjernebilleder, som – gennem deres herske-
re – udtrykker 5. og 7. stråle energi. Af en okkult årsag ved-
bliver de at være ikke-beslægtede med alle andre tegn. …

Slægtskabet mellem de andre stjernebilleder gennem plane-
terne, som giver udtryk for strålerne, er følgende:

1. Taurus og Pisces er gennem Vulkan og Pluto beslægtet
med 1. stråle. Forvandling af begær til offer og af den indi-
viduelle vilje til den guddommelige vilje.

Verdensfrelseren
2. Leo og Aquarius er gennem Solen og Jupiter beslægtet

med 2. stråle. Udvikling af den individuelle bevidsthed til
verdensbevidsthed. Sådan bliver mennesket en verdenstje-
ner.

Verdenstjeneren
3. Sagittarius og Capricorn er gennem Jorden og Saturn be-

slægtet med 3. stråle. Den målbevidste discipel bliver til
den indviede.

Den indviede …
[side 98]

4. Aries og Virgo er gennem Merkur og Månen beslægtet
med 4. stråle. Harmonisering af kosmos og det enkelte
menneske gennem konflikt, hvorved der opstår enhed og
skønhed. Fødselsveerne ved den anden fødsel.

Den kosmiske og individuelle Kristus
5. Cancer og Scorpio er gennem Neptun og Mars beslægtet

med 6. stråle. Forvandling af massebevidsthed til discip-
lens omfattende bevidsthed.

Den sejrende discipel …
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UORTODOKS

I forbindelse med hierarkierne

Stjernebillede Hersker Stråle Beslægtet med
1. Aries. . . . . . . Uranus. . . . 7. stråle. . . . ingen
2. Taurus. . . . . . Vulkan. . . . 1. stråle. . . . Pisces samme stråle
3. Gemini. . . . . Jorden. . . . 3. stråle. . . . Libra – –
4. Cancer.. . . . . Neptun. . . . 6. stråle. . . . Sagittarius – –
5. Leo. . . . . . . . Solen. . . . . 2. stråle. . . . Virgo – –
6. Virgo.. . . . . . Jupiter. . . . 2. stråle. . . . Leo – –
7. Libra. . . . . . . Saturn. . . . . 3. stråle. . . . Gemini – –
8. Scorpio. . . . . Merkur. . . . 4. stråle. . . . Aquarius – –
9. Sagittarius. . . Mars. . . . . 6. stråle. . . . Cancer – –

10. Capricorn. . . Venus. . . . . 5. stråle. . . . ingen
11. Aquarius. . . . Månen. . . . 4. stråle. . . . Scorpio – –
12. Pisces. . . . . . Pluto. . . . . 1. stråle. . . . Taurus – –

NB. Aries og Capricorn i forbindelse med 7. og 5. stråle ener-
gi står alene. De andre stjernebilleder og stråler er beslægtede
i alle tilfælde.

a. Stråle 1 – Taurus og Pisces, gennem Vulkan og Pluto.
b. Stråle 2 – Leo og Virgo, gennem Solen og Jupiter.
c. Stråle 3 – Gemini og Libra, gennem Jorden og Saturn.
d. Stråle 4 – Scorpio og Aquarius, gennem Merkur og Må-

nen.
e. Stråle 6 – Cancer og Sagittarius, gennem Neptun og Mars.
(EA e.65-68; EA d.67-71).

[side 99]
De tolv stjernebilleder

Aries (Vædderen)

I forbindelse med Aries, som er et udtryk for eller som først
og fremmest repræsenterer den første stråle for vilje eller
magt, nedbryderens stråle, bør det fastslås, at første stråle
energi kommer fra den guddommelige prototype i Store
Bjørn, at den bliver forvandlet til kraft og aktivitet for den
første stråles planetariske Logos, og at den udfolder sig som
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dens trefoldige aktivitet under ledelse af de tre herskende
planeter – Mars, Merkur og Uranus.

Mars legemliggør sjette stråles kraft, som fører til idealis-
me, ofte destruktiv fanatisme, kamp, strid, krig, anstrengelse
og evolution. …

Merkur, der repræsenterer fjerde stråle energi, fører til
sidst mennesket rundt på livshjulet, og gør det gennem kon-
flikt muligt for det at opnå harmoni. …

Uranus legemliggør energien fra den syvende stråle og
dens virke er analog med Merkurs, fordi den syvende stråle er
strålen, som forbinder ånd og materie og fører elektrisk ild og
ild ved friktion sammen, idet den således frembringer manife-
station. (EA e.99-100; EA d.99-100).

Erfaring fører til lederskab, og i dette tegn udvikler det men-
neske, som i sig har første stråles kraft, evnen til organise-
ring, evnen til kontrol over kræfter, især over dødsenergien
og over nedbrydningskraften anvendt med kærlighed, evnen
til at lede de mange og til at samarbejde med planen samt til
at bruge viljen ved rigtig og korrekt vejledning og styring af
planetariske anliggender. (EA e.108; EA d.106-107).

Taurus (Tyren)

… De to stråler, der direkte påvirker (dette tegn er) den femte
(gennem Venus) og den første (gennem Vulkan). Når man
betragter disse to i forbindelse med Jorden (som er en ud-
tryksform for den tredje stråle), viser der sig en meget van-
skelig [side 100] strålekombination, idet alle virker i retning
af den første stråle energi … Denne kombination forøger
overordentlig meget Taurus-menneskets i forvejen vanskelige
opgave. Det er kun indirekte, at anden stråle for kærlighed-
visdom og dennes sekundære energier viser sig, og derfor
mangler ofte kærlighed og visdom påfaldende hos det menne-
ske, der er født i dette tegn. (EA e.393-394; EA d.356-357).

(Taurus) … styres kun af to planeter. Venus er dets eksoteri-
ske hersker og Vulkan dets esoteriske og hierarkiske hersker.
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Vi kommer her ind på et af mysterierne i den evige visdom.
Venus har et enestående forhold til Jorden, forskelligt fra en-
hver anden planet, og derved opstår der en meget tættere for-
bindelse mellem Taurus og Jorden, end det måske er tilfældet
i nogen anden zodiakal forbindelse til vor planet. (EA e.382-
383; EA d.347).

Taurus' esoteriske hersker er Vulkan – ham, der smeder me-
taller, og som arbejder i den tætteste og mest konkrete ud-
tryksform i naturens verden … Vulkan er ham, der går ned i
dybderne for at finde det materiale, ved hvilket han kan få af-
løb for sin iboende kunst og forme det, som er smukt og
brugbart. Vulkan står derfor for sjælen, det individuelle indre,
åndelige menneske; i dets aktivitet finder vi nøglen til sjælens
opgave på livshjulets evige runde. (EA e.385-386; EA d.349).

Også hierarkisk set er Vulkan herskeren, der betinger plane-
ten og afgør, at mennesket er makrokosmos for mikrokosmos,
og at det fjerde naturrige former eller betinger alle de under-
liggende riger. (EA e.387; EA d.351).

Gemini (Tvillingerne)

… Vi har fået opgivet Merkur som den eksoteriske hersker og
Venus som den esoteriske, for de forener i sig energierne fra
den fjerde stråle for harmoni gennem konflikt og den femte
stråle for konkret viden eller videnskab, som er den første
spæde forståelse af årsager og de deraf resulterende tilstande,
samt af planen. (EA e.354; EA d.321). [side 101]

… Geminis hierarkiske hersker er Jorden selv, der er en ikke-
hellig planet. … Et kort studium vil vise, at I i disse tre her-
skere har at gøre med en meget interessant rækkefølge af
kræfter, for strålerne 3, 4 og 5 skaber en syntese af aktive og
levende kræfter, som er af væsentlig betydning for menneske-
hedens udvikling. (EA e.356-357; EA d.322-323).
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Cancer (Krebsen)

Det vil … stå jer klart, hvorfor Månen og Neptun, der over-
fører den psykiske naturs og formens energier samt tendensen
til at nå målet via konflikt, behersker Cancer så stærkt, både
direkte og indirekte. De hersker over formen og den lavere
psykiske natur og skaber den kampplads (der senere skal for-
vandles til den brændende grund), hvor disse to »i den sidste
kamp« skal stå over for deres højere modsvarighed, sjælen og
ånden, for materie er ånd på dens laveste trin og ånd er mate-
rie på dens højeste. (EA e.340; EA d.308).

Det er fordi – billedligt set – lyset i Cancer kun er spredt,
svagt og usammenhængende, at indflydelserne mangler fra
den første stråle for fokuseret hensigt og målbevidst vilje
samt fra den anden stråle for kærlighed-visdom (erkendt dua-
litet og indvunden erfaring). Deres indflydelser er ikke til ste-
de undtagen for så vidt som, at kærlighed og hensigt ligger til
grund for al manifestation. (EA e.330-331; EA d.300).

Leo (Løven)

Som I ved, tilslører Solen visse skjulte planeter, og i Leos til-
fælde er de to planeter, hvorigennem Solen samler sin energi
eller indflydelser i et brændpunkt (ligesom en linse), Neptun
og Uranus. … Uranus' aktivitet registreres dog kun på et me-
get fremskredent udviklingstrin på vejen … (EA e.296; EA
d.269-270).

Neptun, som er tegnet for vandenes guddom, er forbundet
med den sjette stråle, der styrer det astrale eller emotionelle 
[side 102] begærplan. Når Neptun således er virksom i det
fremskredne Leo-menneske, er følelse-begær blevet transmu-
teret til kærlighed-stræben og er helliget sjælen og rettet mod
denne … (EA e.297-298; EA d.270-271).

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



… Solen, når den tilslører Neptun, har en kraftig indvirkning
på personligheden, her symboliseret af det astrale legeme,
mens Uranus (som også tilsløres af Solen) symboliserer sjæ-
lens indvirkning på personligheden. Heraf den syvende strå-
les aktivitet, som – set ud fra en bestemt synsvinkel – er den
første stråles laveste aspekt. (EA e.300; EA d.273).

Virgo (Jomfruen)

Gennem disse tre planetariske herskere (Merkur, Månen og
Jupiter) strømmer energierne fra den fjerde stråle, idet de sty-
rer tænkeevnen gennem Merkur og den fysiske form gennem
Månen. Energierne fra den første stråle, der er udtryk for
Guds vilje, begynder at beherske det selvbevidste menneske,
(der har udviklet sig i Leo), og energierne fra den anden strå-
le, Guds legemliggjorde kærlighed, strømmer ind i det mani-
festerede liv. Vilje, kærlighed og harmoni gennem konflikt –
det er de herskende kræfter, der gør mennesket til det, det er,
og det er de styrende og ledende energier, der bruger tænke-
evnen (Merkur), den emotionelle natur, kærlighed (i Jupiter)
og det fysiske legeme (Månen eller esoterisk vilje) for at kun-
ne udtrykke og manifestere det guddommelige. (EA e.263-
264; EA d.241).

Libra (Vægten)

Fra den eksoteriske astrologis synsvinkel styrer Venus Libra,
hvorimod det esoterisk set er Uranus, der hersker. Saturn er
herskeren i dette tegn over det vældige skabende hierarki,
som er en af de tre store grupper af bygmestre, der udgør en
del af det guddommelige væsens tredje aspekt … (EA e.243;
EA d.223). [side 103]

Disse tre planeter kan (gennem de stråler, hvis redskab de er)
alle findes på den første store kraft-linje, viljens eller magtens
linje og linjen for hensigt og for målet, der vinker forude.
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1. Uranus. – 7. stråle for ceremoniel magi. Gud, Faderen.
Han, som forbinder. Dualitetens kilde. Han, som kender
slutningen fra begyndelsen. Åndelig bevidsthed.

Intuition til inspiration.
2. Venus. – 5. stråle for tænkning. Gud, Sønnen. Tankens

søn. Han, som medregner alt. Egoisk bevidsthed.
Intellekt til intuition.

3. Saturn. – 3. stråle for intelligens. Gud, Helligånden. Han,
som ved. Tænkeevnen. Menneskelig bevidsthed.

Instinkt til intellekt.

Det er af denne væsentlige grund – der er baseret på oven-
nævnte treenige slægtskab – at Libra er »balancepunktet« i
zodiaken. (EA e.247-248; EA d.227-228).

Scorpio (Skorpionen)

Vi kommer nu til en gennemgang af de herskere, som styrer
Scorpio-tegnet (Mars og Merkur). … Gennem disse herskere
indtager to stråler en stærk og magtfuld stilling i Scorpio; det
er den sjette stråle for hengivenhed og den fjerde stråle for
harmoni gennem konflikt; sidstnævnte har en særlig relation
til den menneskelige udviklingsmåde og retning og den første
til metoderne i den nu svindende Fiske-tidsalder. Mars og
Merkur styrer, og Mars er særlig aktiv, idet den dels er den
eksoteriske planet, der styrer personligheden i Scorpio og
dels den esoteriske planet, der betinger disciplens udfoldelse.
(EA e.209; EA d.194).

Sagittarius (Skytten)

Fra en eksoterisk synsvinkel er herskeren for Sagittarius Jupi-
ter, men set ud fra discipelskabets vej er den Jorden selv.
Mars styrer dette tegn, set ud fra de pågældende hierarkiers
synsvinkel. (EA e.184; EA d.172). [side 104]

En analyse af dette vil vise, at »konfliktens kræfter« er stærke
i dette tegn, hovedsagelig i disciplens tilværelse. Harmoni
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gennem konflikt gælder uden ophør og viser sig både i de ek-
soteriske og de esoteriske opgaver. Den første stråles nedbry-
dende kraft, der er koncentreret i Pluto, bringer forandring,
mørke og død. Til denne intensitet og kraft fra Pluto må man
føje planeten Mars' kraftfulde og dynamiske energi. Derved
kommer den samlede menneskehed, såvel som det enkelte in-
divid, ind under loven om kamp og strid, denne gang baseret
på den sjette stråles hengivenhed for et ideal, det være sig
højt eller lavt. (EA e.187; EA d.175).

Capricorn (Stenbukken)

Den eksoteriske og den esoteriske planetariske hersker for
Capricorn er den samme, og Saturn hersker over menneskets
løbebane i dette tegn, hvad enten det befinder sig på det al-
mindelige eller på det omvendte hjul, og uanset om det er på
det bevægelige eller det faste kors. Når det har taget den tred-
je indvielse og bevidst kan bestige det kardinale kors, så er
det befriet for Saturns herredømme og kommer under indfly-
delse af Venus … På det bevægelige kors og på det faste kors
har vi den såkaldte grønne stråle, der ikke blot styrer det dag-
lige livs karmiske forpligtelser på udviklingsvejen, men også
evolutionens erfaringer og processer. Årsagen hertil er den, at
Capricorn er et jordtegn, og fordi den tredje og den femte
stråle i særlig grad arbejder gennem dette tegn, der virkelig-
gør det guddommelige væsens tredje hovedaspekt, aktiv in-
telligens og dennes sekundære kraft, tænkeevnens femte strå-
le. De strømmer gennem Capricorn til Saturn og til Venus og
når derefter vor planet Jorden. (EA e.163-164; EA d.155).

Aquarius (Vandbæreren)

Herskerne i Aquarius (Uranus, Jupiter og Månen) er af særlig
interesse. De udgør en virkningsfuld planetgruppe, der ind-
fører indflydelserne fra den syvende, den anden og den fjerde
stråle. Det er i særlig grad disse stråler, der er afgørende for 
[side 105] de sidste stadier af menneskets fremskridt, men de
er også afgørende i de første stadier, idet de er kraftigere ved
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begyndelsen af involutionens vej og ved slutningen af evolu-
tionens vej end i den mellemliggende periode. De bestemmer
de sidste stadier og hændelser på indvielsens vej. Den syven-
de stråle bevirker, at de vigtigste modsætningernes par – ånd
og materie – kommer til udtryk på det fysiske plan og forbin-
des med hinanden, sådan at de til sidst danner en fungerende
helhed. Den anden stråle medgiver sjælsudtryk og åndelig be-
vidsthed og også evnen til at udstråle kærlighed og visdom på
Jorden. Den fjerde stråle derimod viser områder for tjeneste
og måden, hvorved målet nås. Denne måde eller metode be-
står i konflikt og kamp for at nå harmoni og udtrykker således
alle sande menneskelige egenskaber, for den fjerde stråle og
det fjerde skabende hierarki er i sit inderste væsen ét udtryk
for sandhed. (EA e.137; EA d.131-132).

… Den tredje stråle udtrykker sig magtfuldt gennem dette
tegn og når vor planet gennem Uranus og Månen, der i dette
tilfælde symbolsk skjuler eller tilslører Uranus. Man finder
derfor denne dobbeltindflydelse fra Uranus, der i det ene til-
fælde lader den syvende stråles kvalitet komme til udtryk og
indfører denne stråles energier og i det andet tilfælde den
tredje stråles kvalitet og energier. Den syvende stråle er i sid-
ste instans den første stråles koncentrerede og differentierede
energi, for så vidt som den lader det første guddommelige
aspekts vilje komme til udtryk på Jorden ved evnen til at for-
binde ånd og materie – ved en viljesakt – og bringe dem i ob-
jektiv manifestation. Dette sker gennem den tredje stråles ak-
tivitet, der kommer til udtryk gennem menneskeheden og
dens individuelle enheder, skønt den forbinder sig med ener-
gien fra de tre stråler, som frigøres gennem de herskende pla-
neter:

1. Uranus – syvende stråle – viljen til at være og til at vide
samtidig på alle manifestationsplan.

2. Jupiter – anden stråle – sammensmeltningen af hjerte og
forstand, hvad der er det subjektive manifestationsformål.
Dette sker gennem den tredje og den syvende stråles virk-
somhed på det eksoteriske hjul. [side 106]
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3. Månen – fjerde stråle – viljen til at være og til at vide plus
sammensmeltningen af hjerte og forstand er resultatet af
det arbejde, der foregår til stadighed i det fjerde skabende
hierarki under indflydelsen af den energi, som skaber har-
moni gennem konflikt. (EA e.138-139; EA d.132-133).

Pisces (Fiskene)

Med hensyn til strålerne, som kommer til udtryk gennem de
planetariske herskere, og som absorberer indflydelserne fra
tegnet Pisces, eller samarbejder med dem, idet de således in-
fluerer på vor planet og menneskehed, så finder vi her, at det-
te er en højst interessant situation. To vigtige stråler kommer
til udtryk gennem herskerne i Pisces, eksoteriske og esoteri-
ske: Den første stråle for vilje og magt, koncentreret gennem
Pluto, og den anden stråle for kærlighed-visdom. Det er vek-
selvirkningen mellem disse dualistiske kræfter, som bevirker
følgende:

1. Dualiteten i dette tegn.
2. Det store problem i Pisces – psykisk sensitivitet.
3. Vejens fristelser, til at begynde med på evolutionsvejen og

senere fristelserne på prøvestadiets vej …
4. Fremskyndelse af forvandlingsprocessen (transmutation)

og til sidst flugt gennem døden.
5. Åbenbarelse af dødens betydning, virksomhed og skønhed

samt nedbryderens arbejde.

Det vil heraf kunne ses, hvor vigtigt og magtfuldt dette tegn
er. Gennem dets eksoteriske hersker, Jupiter, gør den kraft
sig gældende, der »forener alt« og – i dette tilfælde – bringer
de to fisk sammen og forbinder dem i et virksomt fællesskab.
Det er altså aktiviteten fra den anden stråles kraft, der forbin-
der sjæl og form og bringer dem sammen, og denne magneti-
ske kraft er på en særegen måde betegnende for aktiviteten i
Pisces. (EA e.125-126; EA d.120-121). [side 107]
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Strålerne og
hændelserne i verden

Det er af stor betydning for os at vide noget om de energier
og kræfter, der forårsager den nuværende internationale situa-
tion … Til syvende og sidst er al historie en optegnelse over
virkningerne af disse energier eller udstrålinger (stråler, med
andre ord), sådan som de påvirker menneskeheden i dens
mange forskellige udviklingsstadier. Disse stadier strækker
sig over hele forløbet fra urmenneskeheden til vor moderne
civilisation; alt, hvad der er sket, er resultatet af disse energi-
er, der cyklisk strømmer gennem naturen og gennem den del
af naturen, som vi kalder menneskeriget.

For at forstå, hvad der sker i dag, må vi være klar over, at
(de syv strålers energier) … uophørligt (påvirker) menneske-
heden, skaber forandringer, ytrer sig gennem de på hinanden
følgende civilisationer og kulturer og former de mange racer
og nationer.

Dette har på ingen måde nogen indflydelse på menneskets
frie vilje; disse kræfter har både deres højere og lavere aspek-
ter, og mennesker reagerer på dem i overensstemmelse med
deres mentale og åndelige udvikling; det samme gør nationer
og racer som helhed. Menneskeheden har i dag nået et stadi-
um, hvor den reagerer overordentligt følsomt på det, som er
højere og bedre. (DN e.3-4; NS d.11-12).

Ved begyndelsen af den nuværende cyklus for hierarkisk ind-
sats (mellem 1925 og 1936) virkede første stråle på menne-
skeheden. Denne stråles aktivitet kulminerede i Storbritanni-
ens krigserklæring i 1939, da denne stråles nedbrydende kraft
– misbrugt og misledt – førte Tyskland til at invadere Polen. I
1932 begyndte anden stråle at gøre sig gældende og vil fort-
sætte sådan indtil 1945, hvor syvende stråle langsomt vil bli-
ve aktiv. I vil da have tre stråler, som samtidig frembringer
virkninger på menneskeheden:
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[side 108]

1. Første stråle for vilje eller magt, der udøver sin kraft.
2. Anden stråle for kærlighed-visdom, der når sit højdepunkt

og fastholder det indtil 1957.
3. Syvende stråle for ceremoniel orden, der kommer i aktivi-

tet i kombination med de to andre – viljen-til-kærlighed og
viljen-til-orden – som skaber skønhed ud af det nuværende
kaos. (DNA1 e.730; DNT1 d.803-804).

Vi må huske, at enhver stråle legemliggør en idé, der kan for-
nemmes som et ideal. Strålerne skaber i tidens løb det ver-
densmønster, som præger alle planetariske former og således
bevidner den indre kraft i de evolutionære processer. Denne
mønsterskabende tendens er nu ved at blive erkendt af den
moderne psykologi i forbindelse med mennesket, og dets
emotionelle mønstre eller tankemønstre er ved at blive kort-
lagt og studeret. Sådan forholder det sig også med nationer-
ne og racerne. Hver stråle skaber tre hovedmønstre, som på-
trykkes formnaturen, uanset om det er et menneske, en nation
eller en planet. Disse tre mønstre er: det emotionelle mønster,
der udtrykker aspirationen hos et menneske, en nation eller
en race; det er totalsummen af den ønskede tendens på et-
hvert givet tidspunkt; det mentale mønster, der fremkommer
på et senere tidspunkt og styrer tankeprocesserne hos et men-
neske, en nation eller en race. De emotionelle og mentale
mønstre er henholdsvis de negative og positive aspekter af
personligheden hos et menneske, en nation eller en race. Det
sjælelige mønster er det forudbestemte og åndelige mål, ind-
flydelsessfæren eller skæbnen, som det til sidst vil lykkes det
åndelige princip at påtrykke et menneskes, en nations eller en
races personlighed. Dette sjælsmønster vil engang erstatte og
fjerne de to tidligere mønsterskabende processer. (DN e.57-
58; NS d.60).

Jeg vil påpege, at disse kræfter kommer i funktion enten cyk-
lisk eller som følge af et krav. Dette er et interessant punkt for
studerende at erindre. Det arbejde, der udføres ved hjælp af
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Den store invokation er altså ikke nødvendigvis uden kraft.
Det kunne måske tydeliggøre emnet, hvis jeg fremhævede, at
der er fem energier (og der er som regel fem dominerende
[side 109] stråleenergier aktive på ethvert tidspunkt), som nu
begynder at virke:

1. De energier, som er ved at gå ud af manifestation, ligesom
den sjette stråle for hengivenhed er ved at tone bort i den-
ne tid.

2. De energier, som er ved at inkarnere eller manifestere sig,
ligesom den syvende stråle for ceremoniel orden er ved at
komme til udtryk i denne tid.

3. De energier, som – på ethvert givet tidspunkt – udtrykker
stråletypen for størstedelen af den manifesterede menne-
skehed. I dag er disse stråletyper hovedsagelig den anden
og den tredje. Et relativt stort antal første stråle egoer fin-
des også virksomme som brændpunkter for visse første
stråle kræfter.

4. De energier, som i dag bliver påkaldt som et resultat af
menneskets nød og menneskets krav om hjælp. Dette krav
forbliver stort set og sært nok inden for den første stråles
indflydelsesområde, for menneskehedens desperate nød
vækker viljesaspektet, og den første stråle legemliggør den
guddommelige vilje-til-det-gode og forbliver uforanderlig,
og bliver – for første gang i menneskehedens historie – på-
kaldt i stort omfang. En udtalelse, der er virkelig opmunt-
rende, hvis I studerer, hvad den indebærer.

I ser derfor inden for det nuværende område af guddommeligt
udtryk følgende energier, der manifesteres:

1. Energien for idealisme, for hengivenhed eller for selvopof-
rende omsorg, udtrykt gennem den sjette stråle.

2. Den energi, hvis hovedfunktion er at fremkalde orden, ryt-
me og en veletableret, følgerigtig aktivitet – den syvende
stråle for ceremoniel ritual.

3. Den anden stråles energi, som altid er vort nuværende sol-
systems fundamentale energi, for kærlighed-visdom, som
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mange af de egoer, der nu er i inkarnation, tilhører og i sti-
gende grad vil tilhøre. De næste et hundrede og halvtreds
år vil se dem inkarnere. Grunden er den, at det er til denne
type mennesker, genopbygningsarbejdet naturligt er betro-
et. [side 110]

4. Intelligensenergien, der aktivt udfolder sig i skabende virk-
somhed. Fremtidens skabende evne vil fremkomme i rela-
tiv stor skala i form af et skabende liv og ikke så meget i
form af skabende kunst. Dette skabende liv vil udtrykke
sig gennem en ny verden af skønhed og af erkendt gud-
dommeligt udtryk; gennem den ydre form vil »livets lys«
(som det kaldes esoterisk) komme til syne. Symbolet og
det, det står for, vil blive kendt og forstået. Dette er tredje
stråles energi for aktiv intelligens, der arbejder for skønhe-
dens manifestation.

5. Det guddommelige viljesaspekts energi. Denne energi har
indtil nu kun ytret sig i ringe grad og er lidet forstået af
menneskeheden, men tiden er nu kommet, hvor den kan
blive bedre forstået. Kravet fra vore talløse planetariske
kræfter har hidtil ikke været tilstrækkeligt stærkt til at på-
kalde den, og verdens store herre har tålmodigt ventet på
påkaldelsen. Påkaldelsen er nu begyndt. Dens første spæde
lyd hørtes for to hundrede år siden og er steget i styrke og
omfang indtil i dag, hvor tilstedeværelsen af denne stærke
energi er umiskendelig mærkbar.

Det ligger mig stærkt på sinde, at I forstår disse fem energiers
kraft og virkning, idet de påvirker vor planet, fremkalder re-
aktion – god og dårlig – og skaber forstyrrelse og kaos, stri-
dende kræfter og har velgørende indflydelser. De er derfor
ansvarlige for alt det, vi ser ske i verden rundt om os i denne
tid. I de bøger, der skrives i dag i et forsøg på at løse verdens-
problemerne, beskæftiger skribenterne sig kun med virknin-
gerne. Kun få kan trænge igennem til årsagernes fjerne ver-
den eller se tilbage i fortidens historie og se det forgangne og
det nuværende i rette perspektiv. Jeg søger imidlertid at be-
skæftige mig med årsagerne – de årsager, der betinger, bevir-
ker, bestemmer og fremkalder de begivenheder, som forårsa-
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ger de nuværende tilstande. Jeg beskæftiger mig her med de
energier, der arbejder med årsagsvirkende kræfter. Jeg vil her
erindre jer om, at disse virkninger, som skaber så megen
frygt, forudanelse og bekymring, kun er forbigående og vil
[side 111] blive erstattet af den ordnede, rytmiske gennemfø-
relse af den nødvendige idealisme, som til sidst vil blive
brugt med kærlighed, motiveret af visdom i forening med in-
telligens. Alt vil blive iværksat af en dynamisk (ikke passiv)
vilje-til-det-gode. …

Det er en banalitet at sige, at verdens historie er baseret på
fremkomsten af ideer, deres anerkendelse, deres forvandling
til idealer, som til sidst bliver afløst af den næste indgivelse
af ideer. Det er i ideernes sfære, at menneskeheden ikke er
fri. Dette er en vigtig kendsgerning at notere sig. Så snart en
idé bliver til et ideal, kan menneskeheden frit acceptere eller
forkaste den, men ideer kommer fra en højere kilde og på-
tvinges menneskeslægtens bevidsthed, hvad enten menneske-
ne ønsker dem eller ej. Af den brug, der gøres af disse ideer,
(som af natur er guddommelige udstrålinger, der legemliggør
den guddommelige plan for planetarisk fremskridt) afhænger
det, om menneskehedens fremskridt vil ske hurtigt, eller om
den forsinkes på grund af manglende forståelse. (DN e.4-8;
NS d.12-15).

Jeg foreslår, at I bestræber jer på at se de tre vigtigste ideolo-
gier, som I nødvendigvis må beskæftige jer med, som udtryk
for de energier, der for tiden udstråler fra de tre vigtigste pla-
netariske centre: Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden. I
vil da få et mere samlet syn på det og en dybere forståelse af
det verdensbillede, der langsomt er ved at tage form.

Er det ikke muligt, at ideologier … er en reaktion – en for-
vansket men dog en definitiv og bestemt sensitiv reaktion –
på de energier, som påvirker menneskeheden fra de to store
høje centre? Jeg vil minde jer om, at den ideologi, som er le-
gemliggjort i totalitærstaternes vision, er en fejlagtig men klar
reaktion på Shamballas viljesimpuls; at ideologien bag det
demokratiske ideal udgør en ligeså klar reaktion på den uni-
versalitet, som Hierarkiets kærlighed ansporer den til at ud-
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trykke; og at kommunismen er af menneskelig oprindelse, der
legemliggør den ideologi, som menneskeheden af sig selv har
formuleret. Således er de tre aspekter af Guds natur ved at ta-
ge form som tre betydelige ideer, og det vi ser på jorden for
tiden, er menneskets forvanskede reaktioner på åndelige im-
pulser, [side 112] der udgår fra tre forskellige centre, men alle
lige guddommelige i deres essentielle natur og i deres essens.
(DN e.21-22; NS d.28-29).

Intet kan stoppe eller virkelig hindre … (den forenede virk-
ning af de fem styrende stråler som jeg tidligere har refereret
til). Dette vil jeg bede jer huske. Det moderne menneske er
tilbøjelig til at fordømme en ideologi, der er fremmed for det,
og som det ikke har brug for. Mennesket afviser de ideer,
som ikke ligger til grund for dets nationale og personlige liv
eller tradition, og som hverken vil passe det som individ eller
imødekomme behovene i den nation, det tilhører.

En erkendelse af disse kendsgerninger ville føre til to re-
sultater, hvis de anvendes rigtigt: for det første ville det en-
kelte menneske, som har antaget og er tilhænger af en be-
stemt ideologi, holde op med at bekrige andre ideologier, for
det ville huske, at omstændighederne ved fødsel og baggrund
stort set er ansvarlig for at have gjort mennesket – som indi-
vid – til det, det er, og bestemmer dets tro. Og for det andet
ville det standse ethvert forsøg på at påtvinge en personlig og
national ideologi (politisk eller religiøs) på andre nationer og
personer. Dette er to fundamentale skridt hen imod den ende-
lige fred og forståelse, og derfor understreger jeg dem her. …

Disse fem energier tilsammen vil betinge retningen af ver-
densbegivenhederne. Problemet for Hierarkiet i denne tid er
at styre og kontrollere disse voldsomme aktiviteter, sådan at
planen kan blive virkeliggjort, og sådan at afslutningen på
dette (tyvende) århundrede og begyndelsen af det næste vil se
Guds hensigter for planeten og for menneskeheden antage
rigtig retning og omfang. På denne måde vil den nye kultur
for de relativt få og den nye civilisation for de mange i løbet
af den kommende tidsalder starte på en sådan måde, at jor-
dens folk kan gå ind i en æra af fred og sand udvikling – ån-
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delig og materiel. Jeg vil minde jer om, at selv om I ser ver-
densbilledet som et udpræget kaos af stridende ideologier og
krigeriske kræfter, af forfølgelse af minoriteter, af had, som
ytrer sig som desperat forberedelse til krig, og af verdensom-
spændende uro og terror, så betyder det ikke, at I ser billedet,
som det i [side 113] virkeligheden er. I ser det overfladiske,
det forbigående, det flygtige og det, som kun vedrører form-
aspektet. Hierarkiet beskæftiger sig hovedsageligt, som I véd,
med bevidsthedsaspektet og med bevidsthedsudfoldelsen, der
kun bruger formen som et middel til fuldkommengørelse af
sine skabelser. (DN e.10-11; NS d.17-18).

De tre planetariske centre

Det vil være af værdi, hvis jeg koordinerede de tre vigtigste
planetariske energicentre med de fem stråler, som i dag virker
for fuldførelsen af planen for menneskeheden. Tre af disse
energistrømme er stærkt virksomme i verden i vor tid, og to
andre kæmper for at komme til udtryk. Den ene af disse ener-
gistrømme kæmper for at blive dominerende og den anden
for at holde fast ved det, den så længe har styret. Det er den
indkommende syvende stråle og den udgående sjette stråle,
der her henvises til. De udgør, i deres dualitet, de reaktionære
og progressive kræfter, som nu søger at styre den menneskeli-
ge tanke, at betinge naturens og menneskehedens evolution
og at skabe vidt forskellige civilisationer og kulturer – hvoraf
den ene ville være fortsættelsen og krystalliseringen af det,
som nu eksisterer, og den anden ville være så fuldstændig ny,
et produkt af den nuværende verdensomvæltning, at det er
svært for den studerende at gøre sig noget begreb om dens
natur. (DN e.10-11; NS d.18).

I hjertet af dette vældige energifelt findes den kosmiske be-
vidsthed, som vi kalder Sanat Kumara, Verdens Herre, Den
gamle af dage. …

Dette store livscenter virker gennem en triangel af energier
eller gennem mindre centre, som hver især er bragt til aktivt
udtryk ved en af de tre hovedstråler eller energier. Det center,
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som er skabt af vilje- eller magtstrålen, kaldes Shamballa, og
dets væsentligste aktivitet er at overføre, distribuere og cirku-
lere det fundamentale livsprincip til alle former, som er fast-
holdt inden for den planetariske grænsering, dvs. den plane-
tariske Logos' indflydelsessfære. Denne energi er den dyna-
miske [side 114] drivkraft i hjertet af alle former og det ved-
varende udtryk for Sanat Kumaras hensigt – en hensigt, der
udarbejdes som det planetariske formål, der kun kendes af
ham selv.

Det andet store center er skabt af kærlighed-visdoms-strå-
len; dette er den fundamentale energi, som bragte hele det
manifesterede univers til eksistens, for det er det opbyggende
aspekts energi. Dette kalder vi – så vidt det vedrører menne-
skeheden – for Hierarkiet, fordi det er den kontrollerende fak-
tor i den store hierarkiske kæde. Dette centers væsentligste
aktivitet er forbundet med udviklingen af planetens bevidst-
hed og derfor alle livsformers bevidsthed i og på denne pla-
net; det er ikke forbundet med livsaspektet på nogen måde.

… Denne bevidsthed udvikles gradvis, og medlemmerne
af dette andet center, Hierarkiet, har den store og vigtige op-
gave i denne særlige solsystem-cyklus at bringe alle livsenhe-
der i alle naturrigerne til en forståelse af plads, position, an-
svar og relationer. Dette lyder formentlig helt meningsløst i
forbindelse med de livsomstændigheder, hvor livsenhederne
fx tilhører planteriget eller dyreriget, men et glimt af forståel-
se er måske muligt, hvis I husker på, at kimen til alle bevidst-
hedstilstande er latent til stede i hver eneste form, og af disse
er selvopholdelsesinstinktet og forplantningsinstinktet ret be-
tydelige områder for bevidsthedsudvikling.

Det tredje center er menneskeriget, som er bragt til eksi-
stens ved hjælp af energien fra tredje stråle for aktiv intelli-
gens. Dets vigtigste funktion er intelligent skabelse, men det
har ikke desto mindre en sekundær aktivitet, som er at forbin-
de det andet og det tredje center med hinanden og at opnå en
tiltagende kontrol med rigerne under det menneskelige og re-
latere dem til hinanden. Denne sekundære funktion er først
nu ved at antage proportioner, som kan erkendes og fremhæ-
ves. (TEL e.183-185; TEL d.170-171).
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Ligesom forbindelsen mellem Hierarkiet og menneskeheden
er etableret via aspiranter, disciple og indviede i fysisk eksi-
stens, som, i nogen grad, er på bølgelængde med den univer-
selle kærlighed-visdom, og som primært arbejder via intelli-
gente mennesker i inkarnation, så bliver den nærmere forbin-
delse [side 115] mellem Shamballa og Hierarkiet etableret via
de store ashramer og ikke via de sekundære. I har derfor en
situation som kan beskrives nogenlunde som følger:

I. Første planetariske center. . . . . . . . . . . . Shamballa

virker gennem:

1. De syv stråler eller de syv ånder foran tronen.
2. Visse store formidlere.
3. Verdens Herres rådskammer.

II. Andet planetariske center. . . . . . . . . . . . Hierarkiet

virker gennem:

1. De syv store mestre eller chohaner og deres ashramer.
2. De niogfyrre mestre fra de sekundære ashramer.
3. Hele summen af de underordnede ashramer.

III. Tredje planetariske center.. . . . . . . . . . . Menneskeheden

virker gennem:

1. Disciple i inkarnation – af alle syv stråletyper.
2. Den nye verdenstjenergruppe.
3. Hele summen af humanister, undervisere og menne-

sker af god vilje.

Dette er kun en rå skitse som ikke er helt korrekt; den vil
imidlertid vise jer visse direkte linjer af kontakt og forbindel-
ser som er sande og som vil være tilstrækkelige til at give jer
en generel idé om den nye samklang der etableres mellem de
tre store planetariske centre, og som kræver nye tilpasninger.
(EXH e.528-529; HF d.524-525).
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I vort solsystem findes syv hellige planeter, der er vogtere af
eller udtryk for de syv stråler, for de syv guddommelige kvali-
teter. [side 116] På vor planet, jorden (der ikke er en hellig
planet), findes der ligeledes syv centre, der efterhånden som
evolutionen skrider frem vil kunne modtage de syv strålekva-
liteter fra de syv hellige planeter, hvorved der skabes (inden
for solsystemets afgrænsede indflydelsesområde) et meget
stort sammenflettet energisystem. Tre af disse centre, der re-
præsenterer de tre store stråler, er velkendte for jer:

1. Shamballa. . . . . . . . . . . Strålen for magt eller hensigt.
Det første aspekt.
Viljesenergi.

2. Hierarkiet. . . . . . . . . . . . Strålen for kærlighed-visdom.
Det andet aspekt.
Kærlighedsenergi.

3. Menneskeheden. . . . . . . Strålen for aktiv intelligens.
Det tredje aspekt.
Mentalenergi eller tankeenergi.

Der findes fire andre centre, og tilsammen med de ovennævn-
te tre udgør de de syv centre eller de syv planetariske fokus-
punkter for energi, der betinger den legemlige manifestation
af vor planetariske Logos. Gennem dem virkeliggør Verdens
Herre fra sit eget niveau på det kosmiske plan og gennem sin
guddommelige personlighed, Sanat Kumara, sine hensigter
på vor planet.

På lignende måde findes der i mikrokosmos, mennesket,
modsvarigheder til disse syv centre. Her findes de syv store
centre, der modtager energi fra de syv planetariske centre,
vogterne af strålekraftens syv aspekter. Disse syv energier –
med forskellig styrke – er afgørende for, hvordan mennesket
kommer til udtryk i de tre verdener og gør ham til det, han er
i løbet af inkarnationen, og indikerer (gennem deres indvirk-
ning på centrene eller mangel på samme) hans udviklingstrin.
(EH e.619-620; EH d.572).
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Et nærmere studium af de kræfter, der frembringer den ydre
uro, kan tjene til at give jer et mere klart syn og genoprette je-
res tillid til Guds plan og den guddommelige kærlighed. 
[side 117] Lad os derfor betragte disse kræfter og deres oprin-
delige centre for måske på den måde at opnå en ny vision og
en mere konstruktiv synsvinkel. (DN e.11-12; NS d.18-19).

Første stråle

Den mest iøjnefaldende og magtfulde stråle i verden i dag er
den første stråle for vilje eller magt. Den virker på to måder:

1. Som Guds vilje i verdens anliggender, der altid er viljen-
til-det-gode. Hvis I studerer menneskehedens historie in-
telligent, vil I se, at der har været en stadig og rytmisk be-
vægelse hen imod enhed og syntese på alle områder af
menneskehedens forhold. Denne enhed i mangfoldighed er
den evige plan – en enhed i bevidsthed, en mangfoldighed
i formen.

2. Som det destruktive element i verdens anliggender. Dette
henviser til menneskets brug af denne viljekraft, som er
viljen-til-det-gode dog endnu sjældent i aktiv udfoldelse,
men som er noget, der fører til selvhævdelse (hos det en-
kelte menneske eller nationer) og til krig med alt, hvad
dertil hører – separatisme, selvisk diplomati, had og op-
rustning, sygdom og død.

Det er den kraft, der strømmer ind i verden fra det vigtigste
verdenscenter Shamballa. …

Kun to gange før i menneskehedens historie har denne
Shamballa-energi gjort sin indflydelse gældende og sin tilste-
deværelse mærkbar gennem de vældige forandringer, der
fandt sted:

1. Da den første store menneskelige krise fandt sted i tiden for
individualiseringen af mennesket i det gamle Lemurien.

2. Ved den tid, hvor den store strid fandt sted mellem »lysets
herrer og materialismens herrer« i det gamle Atlantis.
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Denne lidet kendte guddommelige energi strømmer nu ud fra
det hellige center. Den har i sig den energi, som ligger bag 
[side 118] den nuværende verdenskrise. Den er Guds vilje til
at skabe visse radikale og øjeblikkelige forandringer i menne-
skehedens bevidsthed, som fuldstændigt vil ændre menne-
skets indstilling til livet og dets forståelse af de åndelige, eso-
teriske og subjektive livskvaliteter. Det er denne kraft, som (i
forbindelse med anden stråles kræfter) vil tilvejebringe den
vældige krise – nært forestående i menneskehedens bevidst-
hed – som vi kalder den anden krise, menneskehedens ind-
vielse i tidsaldrenes mysterium og i det, der har været skjult
fra begyndelsen.

Den første krise var individualiseringens krise, hvor men-
nesket blev en levende sjæl. Den anden krise er den umiddel-
bart forestående indvielse af menneskeheden, som er mulig-
gjort (hvis I bare ville tro det) af de mange individuelle indvi-
elser, som i den senere tid er gennemgået af de medlemmer af
menneskeslægten, som havde vision, og som var villige til at
betale prisen.

Denne særlige og noget usædvanlige stråleenergi udtrykker
sig på to måder. Måske det ville være mere korrekt at sige på
to måder, som kan opfattes af mennesker, for man må huske,
at disse strålekræfter ytrer sig ligeså stærkt i de andre naturri-
ger, som de gør i det menneskelige. Fx har en fase af den før-
ste stråles destruktive aspekt ytret sig som den organiserede
videnskabelige ødelæggelse af former i dyreriget. Dette er
den ødelæggende kraft, som mennesket har manipuleret med.
En anden fase af den samme kraft (som kan bemærkes i for-
bindelse med bevidsthedsudfoldelse på subtile og magtfulde
måder) kan observeres i den virkning, som mennesker har på
husdyrene, hvor de fremskynder deres udvikling og stimule-
rer dem til avanceret instinktiv aktivitet i formen. Jeg nævner
disse to faser som eksempler på virkningen af første stråles
energi i dyreriget, sådan som den kommer til udtryk gennem
menneskers aktivitet.

De måder, hvorpå selve menneskeheden påvirkes af denne
første stråles energi i dens to forskellige udtryk med to for-
skellige resultater, er som følger: [side 119]
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1. Vi ser i vor tid fremkomsten af visse magtfulde og domine-
rende første stråle personligheder på verdensbegivenheder-
nes skueplads. Disse folk er i direkte kontakt med denne
Shamballakraft og er sensitive over for virkningen af gud-
dommens viljesenergi. Alt efter deres personligheds art og
udviklingstrin bliver deres reaktion på denne kraft og føl-
gelig deres nytte for Verdens Herre i udvirkningen af hans
planer for verdensudviklingen. Guds viljesenergi virker
gennem dem, om end nedtrappet og ofte misbrugt og mis-
forstået af deres forskellige og begrænsede personligheder
og utilfredsstillende fortolket af deres uudviklede bevidst-
hed. Disse mennesker findes inden for alle menneskelige
anliggender. De er de dominerende personer og diktatorer
på alle livets områder – politisk, socialt, religiøst og pæda-
gogisk. Hvem kan sige (indtil mindst et århundrede er gå-
et) om deres påvirkning og deres bestræbelse har været
god eller dårlig. Hvor de ligefrem har overtrådt kærlig-
hedsloven, kan deres påvirkning være magtfuld, men den
er forbigående og uønsket, i hvert fald hvad den side af de-
res virksomhed angår. Hvor de møder de menneskelige be-
hov og kritiske omstændigheder og arbejder på fundamen-
tal genopbyggelse og beskyttelse af »synteseenheder«, er
deres påvirkning god og konstruktiv.

Jeg vil her fremhæve, at den virkelige gruppekærlighed aldrig
giver sig udslag i had til det enkelte menneske. Den kan ytre
sig som båndlæggelse af det enkelte menneskes aktiviteter el-
ler forehavender, hvor det i helhedens interesse skønnes nød-
vendigt, og hvis det, mennesket gør, anses for skadeligt for
gruppens vel. Men båndlæggelsen vil ikke virke ødelæggen-
de. Den vil have pædagogiske og udviklende virkninger.

Den sande første stråle personlighed, som virker under
indflydelse af denne Shamballakraft, vil have det absolutte
gode for sin gruppe dybt indgraveret i sit hjerte og sin be-
vidsthed; den tænker på helheden og ikke på delene. Det er
det, den vil søge at indprente menneskehedens bevidsthed.
Dette kan undertiden føre til hårdhed og grusomhed, hvis in-
dividets personlighed endnu ikke er styret af sjælens impul-
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ser. Sådanne [side 120] tilfælde er der mange af. … Sværdet
er altid symbolet på den første stråles kraft, ligesom pennen
er symbolet på den anden stråles indflydelse.

Jeg vil bede jer erindre, at jeg bruger ordet »energi«, når
jeg henviser til en stråles åndelige udtryk, og ordet »kraft« for
at angive den nytte, mennesker har af åndelig energi, når de
prøver at bruge den og som regel, endnu, misbruger den. …
Det ville måske være på sin plads her at påpege, at sådanne
repræsentanter for den første stråles kraft ofte bliver misfor-
stået og hadet. De kan godt – og gør det ofte – misbruge den
energi, der er tilgængelig, men de bruger den også konstruk-
tivt inden for de ønskede grænser af den foreliggende plan.
Jeg vil også slå fast, at den første stråles discipels lod er barsk
og vanskelig. Der er disciple af Shamballa, ganske som der er
disciple af Hierarkiet, og denne kendsgerning har hidtil været
overset og har endnu aldrig været omtalt i den gængse littera-
tur om okkulte emner. Det vil være klogt og af stor værdi at
huske dette. De er magtfulde, disse disciple af Shamballa,
egensindige og ofte grusomme; de tvinger deres vilje igen-
nem og dikterer deres ønsker; de gør fejl, men er ikke desto
mindre sande disciple af Shamballa og udfører Guds vilje lige
såvel som Hierarkiets disciple og mestre fører Guds kærlig-
hed ud i livet.

For nogle af jer er dette ikke let at acceptere, men jeres
manglende evne til at forstå og anerkende denne sandhed for-
andrer ikke sagen. Det gør bare jeres egen lod og vanskelig-
heder større.

Jeg vil også minde jer om, at brugen af første stråles energi
uundgåeligt betyder ødelæggelse i de første stadier, men fusi-
on og sammensmeltning i de senere og sidste stadier. Hvis I
ser på verdens nationer i dag fra denne synsvinkel, vil I se
denne Shamballa-viljesenergi komme kraftigt til udtryk gen-
nem visse store, fremtrædende personligheders virksomhed.
Shamballas Herre udsender i denne kritiske time denne dyna-
miske energi af kærlighed til livsaspektet og ud fra sin forstå-
else af planen såvel som af kærlighed til menneskeheden.
Den er formødelæggende og bringer død over de materielle
former og organisationer, der hindrer det guddommelige livs
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frie udtryk, [side 121] for de modsætter sig den nye kultur og
forhindrer den kommende civilisations frø i at udfolde sig.

Fra denne energiudfoldelse trækker en tankeløs menneske-
hed sig tilbage i frygt og bryder sig ikke om den. Når menne-
sker er fulde af personligt had og egenvilje, prøver de ofte at
vende denne energi til deres egne selviske mål. Hvis menne-
sker (selv de bedste af dem) ikke var så uudviklede og så
overfladiske i deres vurderinger og visioner, ville de være i
stand til at trænge bag det, der sker i verdens vigtigste lande,
og se det gradvise gennembrud af nye og bedre forhold samt
se bortgangen af de elskede men langsomt hensmuldrende
former. Shamballa-energien er imidlertid så ny og så frem-
medartet, at det er svært for mennesker at se den, som det den
er – et udtryk for Guds vilje i en ny og magtfuld livsmanife-
station.

2. Den anden måde, som denne dominerende viljesimpuls
gør sig mærkbar på, er gennem folkemassernes røst over
hele verden. Dette udtrykker sig gennem lyd, ligesom be-
vidsthed eller kærlighed udtrykker sig gennem lys. Natio-
nernes røst er blevet hørt som en masselyd for første gang.
Denne røst er i dag et umiskendeligt udtryk for de værdier,
der tilvejebringer forbedringerne for mennesket; den kræ-
ver fred og forståelse mellem mennesker, og den tillader
ikke – og vil fortsat nægte at tillade – at visse drastiske
ting sker. Denne »folkets røst«, som i virkeligheden er den
offentlige mening, er for første gang – uden at vide det –
under påvirkning af Guds vilje. (DN e.12-18; NS d.20-25).

… Det (afhænger) af tilstanden i de sensitive (æteriske) lege-
mer i jordkloden, i nationer og individer hvordan de vil rea-
gere på de fem indstrømmende energityper. Shamballaenergi-
en fx fremkalder helt andre reaktioner hos første stråle typer
og hos de andre stråletyper på denne vigtige energilinje –
dvs. de tredje, femte og syvende stråle typer – end når den
udøver sin virkning på den anden stråle energilinje. Resulta-
tet af Shamballaenergiens indvirkning på første stråle perso-
ner og nationer kan være overordentlig kraftig. Denne ind-
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virkning, [side 122] som er forholdsvis ny for menneskehe-
den, fremkalder i verden i dag alle de politiske og organisa-
toriske forandringer som er så udbredte og forstyrrende. Der
er ikke meget menneskeheden kan gøre ved det, undtagen
prøve på at afbalancere denne første stråle udfoldelse af ener-
gi med anden stråle eller hierarkisk energi. Denne sidste ener-
gi, som virker gennem verdensreligionerne og de mænd og
kvinder som er modtagelige for kærlighedsenergi, kan ændre
metoderne (skønt ikke mål og retning) ved indstrømning af
kærlighedskraften. (EXH e.86; HF d.93).

… For hver dag, der går, kommer flere og flere intelligente
mænd og kvinder i kontakt (eller de bliver bragt i kontakt)
med Hierarkiets frembrydende ideer. Vi kan derfor se frem til
en gradvis og forsigtig men støt fremtrængen af viljesenergi-
en fra det højeste center (Shamballa), som findes her på klo-
den. … I dag har så mange medlemmer af menneskeslægten
– i eller uden for inkarnation – de to første indvielser bag sig,
at Shamballas opmærksomhed i stadig stigende grad vendes
mod menneskeheden, via Hierarkiet, mens menneskers tanker
samtidig er ved at blive orienteret mod planen, mod brugen af
viljen i styring og vejledning, og mod at forstå den dynamiske
krafts natur. Den eksplosive og dynamiske natur, for eksem-
pel af krigene i dette århundrede, indicerer dette, fordi viljes-
energien i ét af sine aspekter er et udtryk for død og ødelæg-
gelse; den første stråle er tilintetgørerstrålen. Hvad vi derfor
kan se ske, er virkningen af Shamballas kraft på naturens for-
mer på grund af menneskets misbrug af den indstrømmende
energi. I fortiden var krige, generelt og esoterisk set, baseret
på den attraktive kraft, der lå i besidderlysten, og dette har
ført til den aggressive og erobringslystne karakter af de moti-
ver, som gang på gang førte til krig. Gradvis er dette nu ved
at ændre sig, og krig har i den senere tid været baseret på hø-
jere motiver, og erobring af land og territoriale besiddelser
har ikke været det virkelige og vigtigste motiv. Krig er blevet
tilskyndet af økonomisk nødvendighed, eller den har haft na-
tur af en påtvingelse af en nations eller gruppe af nationers
vilje og deres ønske om at påtvinge andre en bestemt ideolo-
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gi, [side 123] eller at frigøre sig selv fra et forældet system af
tanker, regime, religiøs dogmatik, som holder racens udvik-
ling tilbage. Dette bliver nu gjort bevidst og er et udtryk for
Shamballa eller viljeskræfter og er ikke så udpræget fortidens
begærkræfter.

Den syvende stråle er en af de direkte kanaler, ad hvilke
den første stråles energi kan flyde, og her er igen en anden
grund til dens fremkomst i vor tid, fordi i frigørelsen af livet
til de nye og forbedrede former måtte de gamle former for le-
vevis, kultur og civilisation ødelægges eller modificeres. Det-
te er altsammen opgaven for den første stråle for vilje, der for
tiden hovedsageligt udtrykker sig gennem den syvende stråle
for organisation og relationer. (DN e.120-121; NS d.116-
117).

Denne Shamballaenergi er nu for første gang i færd med at
påvirke menneskeheden direkte uden at blive nedtrappet, som
det hidtil har været tilfældet, via Hierarkiet og mestrene. Den-
ne retningsændring var et noget risikabelt eksperiment, da det
uundgåeligt stimulerede menneskers personlighed, især dem
hvis personlighed var på vilje- eller magtlinjen og i hvem den
guddommelige kærlighed ikke var tilstrækkeligt udviklet; det
blev imidlertid tilladt, ud fra den viden at det ikke ville berøre
almindelige mennesker eller masserne, som ville forblive
upåvirkede, skønt det i høj grad kunne stimulere og intensi-
vere de mere mentale og stærke mennesketyper.

Virkningen af denne udbredte stimulering har været som
det var forudset, og de såkaldte »onde virkninger« af Sham-
ballakraften på ambitiøse og magtfulde personligheder i alle
lande og inden for alle tankeretninger blev ikke desto mindre
til dels opvejet af væksten i fællesskabsfølelsen overalt og ud-
bredelsen af kristusenergien, som afføder enhedsskabelse,
kærlig forståelse og god vilje.

… Hierarkiet vurderer situationen ud fra det samlede lys
og den indre, ofte uudtrykte, reaktion hos flertallet, og aldrig
ud fra de ydre begivenheder på det fysiske plan. Formlivets
skæbne og de ydre organisationers skæbne anser vi for at
være af mindre betydning sammenlignet med den indre ånde-
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lige udvikling. Den udvikling må nødvendigvis komme før
den [side 124] ydre manifestation. Menneskeheden er i dag
mere udviklet åndeligt og mentalt end man skulle tro fra de
ydre begivenheder. Det første resultat af en sådan udvikling
er nedbrydning af den ydre form, fordi den viser sig at være
utilstrækkelig for det pulserende indre åndelige liv; senere
kommer opbygningen af de nye og mere hensigtsmæssige yd-
re former. Dette er årsagen til den nuværende verdenskrise.
(EXH e.107-108; HF d.113-114).

Fra (Shamballa) udgår Guds vilje, og Guds magt bliver bud-
bringer for hans vilje. Hidtil har denne højeste form for ånde-
lig energi kun nået menneskeheden (som jeg før har sagt) via
Hierarkiet. I dag anses det for ønskeligt at konstatere, hvor
vidt der er tilstrækkeligt mange uselviske og gruppebevidste
mennesker på kloden til at man kan tillade en direkte ind-
strømning af den højere energi til menneskeheden og dermed
forårsage en fremskyndelse af den guddommelige plan på jor-
den og en hurtigere tilvejebringelse af det som skal komme.
Denne direkte kontakt kan skabes hvis Den store invokation
anvendes af verdens aspiranter og disciple i samarbejde med
Hierarkiet. Derfor den vægt jeg har lagt på, at I alle anvender
Den store invokation som sjæle og som dem der er i kontakt,
om end nok så lidt, med Hierarkiet. Når menneskehedens
tone og Hierarkiets tone er synkroniseret gennem brugen af
Den store invokation vil der komme en dynamisk og umid-
delbar respons fra Shamballa, og det som Hierarkiet og ver-
dens disciple ønsker at se, vil da hurtigt ske. (EXH e.151-
152; HF d.155).

De kræfter som kontaktes ved brugen af Den store invoka-
tion, i forbindelse med hierarkisk bestræbelse, er dermed til-
trukket eller magnetisk tilskyndet til at svare, og da kan stær-
ke energier blive sendt direkte til det ventende planetariske
center, menneskeheden. To umiddelbare virkninger er som
følge heraf fremkaldt over et bestemt tidsrum:

[side 125]
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a. Guds viljesenergi tjener til at vække den oplyste men la-
tente vilje-til-det-gode i mennesket, og denne vil, når den
først er dynamisk vakt, komme til udtryk som god vilje.
Der er så meget af dette som forbliver latent og ikke kom-
mer til udtryk, fordi viljen til at udvise god vilje i handling
ikke er blevet vakt. Den vækkes derimod automatisk i al-
menheden når først verdens disciple har påkaldt og frem-
kaldt indstrømningen af denne højere dynamiske energi.
Menneskeheden venter på dette, og dens komme afhænger
af indsatsen fra dem der ved hvad der bør gøres og som nu
bør omsætte deres åndelige teorier i praksis i den ydre ver-
den. Intet kan standse den endelige fremgang af denne vil-
je-til-det-gode og dens planlagte aktivitet, lige så lidt som
en knop der er begyndt at åbne sine blade for sollyset …
Udfoldelsen af det som har været potentielt vil blive resul-
tatet af impulsen fra den første stråles kraft, af viljen-til-
det-gode i denne tid, fremkaldt ved verdensdisciplenes
indsats.

b. Den anden virkning vil være skabelsen eller oprettelsen af
en planetarisk triangel eller synlig triade, som udgør de tre
planetariske centres modsvarighed til den åndelige triade
af monade, sjæl og personlighed (atma-buddhi-manas i
den teosofiske litteratur). Hidtil har ordet samklang bedst
kunne beskrive den planetariske situation; der har været en
lige linje, ad hvilken energien fra Shamballa er strømmet
ind i Hierarkiet og fra Hierarkiet til menneskeheden, men
dette har betydet at der ingen direkte udveksling har været
mellem menneskeheden og Shamballa. Hvis Den store in-
vokation effektivt kan blive fremført, kan menneskeheden
etablere en direkte forbindelse med Shamballa. Den resul-
terende triangel som kraftforbindelse vil forstærke cirkula-
tionen af åndelige energier mellem de tre centre fra punkt
til punkt, sådan at der vil opstå en tredobbelt forbindelse.
En planetarisk proces af given og tagen mellem alle tre vil
da blive etableret, hvor vægten er lagt på at give frem for at
tage. (EXH e.153-154; HF d.156-157). [side 126]
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Et af de mest velgørende resultater af Shamballakraftens ind-
strømning gennem det koncentrerede krav fra aspiranter og
verdensdisciple vil blive den intelligente erkendelse af smer-
tens og lidelsens nytte. Det er denne sandhed – forvrænget og
selvisk misbrugt og fortolket – som har ført visse typer af
mennesker og visse typer af regeringer til at indtage den
indstilling, at jo større lidelse der tilføjes (som fx i krigstid)
og jo mere terrorisme der anvendes, desto hurtigere kommer
resultatet der ønskes og anses for rigtigt; de påstår ofte at jo
værre virkningen af de planlagte tilstande er, desto hurtigere
vil den korrekte fuldbyrdelse indfinde sig. Det er imidlertid
ikke menneskets pligt eller ret at anvende første stråle kraft til
egne selviske formål eller materiel vinding. Man kan ikke
tilsløre sin ansvarlighed bag bestikkende og fordrejede halve
sandheder, og ondt kan ikke bruges for at fremkalde noget
godt. Hvad Verdens Herre i Shamballa kan gøre, motiveret af
kærlighed, visdom og uselviskhed med sikker hånd og klar
bedømmelse af tid og sted, kan ikke gøres af dem der er moti-
veret af personlige ønsker og mål, enten individuelle eller na-
tionale (for nationer har ligesom individer en personlighed).
Tænk over det og søg oplysning hos sjælen. (EXH e.154-155;
HF d.158).

(Indstrømning af energien for vilje eller magt) vil tjene til at
fremkalde en »fast beslutning« hos mange til at virke uophør-
ligt for sand fred og forståelse. Disse mennesker vil derfor
fremme virkeliggørelsen af god vilje blandt mennesker. Men
energien vil ikke desto mindre styrke viljen hos de selviske,
ambitiøse og stædige mænd som besidder magt og indflydel-
se, og dette vil forårsage stigende uro – i det mindste midler-
tidigt. Verdens frelse og skabelsen af den nødvendige sikker-
hed vil komme i stand, i det lange løb, ved hjælp af menne-
skemasserne i alle lande og vil blive resultatet af en intensi-
veret undervisningsproces. Menneskeheden ved endnu ikke
hvordan den med visdom skal behandle energien for vilje-til-
magt, og det er især dette som har besværliggjort manifesta-
tionen af viljen-til-det-gode. Shamballaenergien er for stærk
for dem, der naturligt er viljesmennesker. Hos visse stærke
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mennesker vil denne energi nå dem direkte, og ikke i nedtrap-
pet [side 127] form gennem kontakt med Hierarkiets kærlig-
hedsenergi; den kommer da naturligt til udtryk i det politiske
liv og på regeringsplan gennem herskere, statsmænd, em-
bedsmænd og politikere. Når de »små viljer« hos intelligent-
siaen, hos dem der tjener offentligheden på en eller anden
måde, og frem for alt dem der virker i forbindelse med De
Forenede Nationer bliver styrket, stimuleret og fokuseret på
den gode vilje, da vil foreningen af de to energier kærlighed-
visdom og vilje fremkalde de nødvendige forandringer i klo-
dens liv. Dette vil ikke ske lige nu, men det er ikke en utopisk
vision. (EXH e.645; HF d.636-637).

Viljesenergien er den mægtigste energi i hele systemet for
planetarisk eksistens. Den kaldes »Shamballa-kraften«, og det
er den, der holder alle ting sammen i livet. Den er i virkelig-
heden selve livet. Det er ved at anvende denne livskraft eller
guddommelige vilje (der virkeliggør den guddommelige in-
tention), at Sanat Kumara når frem til sit mål. I mindre måle-
stok er det ved at anvende et af de laveste aspekter af viljen
(menneskets egen-vilje), at mennesket bliver i stand til at ud-
føre sine planer og opfylde sin bestemte hensigt – hvis han
har én. Hvor viljen mangler, dør planen, og hensigten kan
ikke opfyldes. Selv i relation til egen-viljen er den rent faktisk
»projektets liv«. I det øjeblik Sanat Kumara har nået sin pla-
netariske hensigt, vil han trække denne mægtige energi tilba-
ge, og (idet han trækker den tilbage) vil en tilintetgørelse be-
gynde. Shamballa-energien holdes fast i tømme af frygt for en
alt for stor indvirkning på de uforberedte naturriger. Det an-
går også dens indvirkning på menneskeheden.

I har fået at vide, at denne kraft – i dette århundrede – har
haft sin første direkte indvirkning på menneskeheden. Tidli-
gere har den nået menneskeheden i de tre verdener efter at
være blevet nedtrappet og modificeret ved at passere gennem
det store planetariske center, vi kalder Hierarkiet. Denne di-
rekte indvirkning vil finde sted igen i 1975, og dernæst i år
2000, men risikoen vil da ikke være så stor som ved den før-
ste indvirkning på grund af menneskehedens åndelige vækst.
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Hver gang denne energi påvirker menneskets bevidsthed,
kommer [side 128] et mere fuldstændigt aspekt af den gud-
dommelige plan til syne. Det er den energi, som skaber synte-
se, og som holder alting inden for den guddommelige kærlig-
heds cirkel. Efter dens indvirkning i løbet af det sidste par år,
er menneskets tænkning blevet mere optaget af at skabe en-
hed og af at opnå syntese i alle menneskelige relationer end
nogensinde før, og et af denne energis resultater har været
dannelsen af De Forenede Nationer. (RI e.715-716; SI d.708-
709).

Anden stråle

Den næste vigtige energi, som yder sit magtfulde bidrag til
den nuværende verdenssituation, er den anden stråle for kær-
lighed-visdom, Kristi stråle. Denne energi strømmer ind i
verden gennem det andet store planetariske center, som vi
kalder Hierarkiet. Den energi, som er koncentreret i dette
center, og som de indviede og mestrene arbejder med, virker
nu i en af sine cykler med indvirkninger på jorden, og er også
ved at foretage en af sine store cykliske tilnærmelser til men-
neskeheden.

Den energi, som strømmer gennem Hierarkiet i denne tid –
kærlighedsenergien – søger at blande sig med den, der strøm-
mer ud fra Shamballa, hvilket er nødvendigt for at sikre den
ønskede anvendelse af den. Hierarkiets problem for tiden er
at skabe en klog og hensigtsmæssig sammenblanding af
Shamballas og Hierarkiets energier for derved at begrænse
ødelæggelsen og bringe den konstruktive ånd i forgrunden og
sætte den anden stråles opbyggende og rehabiliterende kræf-
ter i gang. Shamballa-energien forbereder vejen for Hierarki-
ets energi. Sådan har det været fra tidernes morgen, men Hie-
rarkiets cykler har i den senere tid (relativt »senere«) ikke
svaret til Shamballas, som er sjældne og kommer med lange
mellemrum. I tidens løb vil Shamballa-kraftens indvirkning
blive hyppigere, fordi menneskene vil udvikle styrke til at ud-
holde og modstå den. Hidtil har det været for farlig en energi
at anvende for menneskeheden, og resultaterne har været øde-
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læggende, undtagen i den første store krise i lemurisk tid.
Dens virke har derfor næsten helt og holdent været begrænset
til [side 129] Hierarkiet, hvis medlemmer er udrustet til at
håndtere den og assimilere den korrekt og tillige bruge den til
menneskehedens gavn. Nu vover man eksperimentet med at
lade mennesket modtage den og dens indvirkning uden Hie-
rarkiets mellemkomst. Det kan vise sig at være et for tidligt
og fejlslagent forsøg, men sagen er endnu ikke afgjort, og
Shamballas Herre med assistenter samt hjælperne fra det år-
vågne Hierarki er ikke skuffede over de første resultater.
Menneskeheden reagerer uventet godt. Det har foreløbig væ-
ret en succes, men resultaterne er endnu ikke klart synlige for
selv intelligente mennesker, fordi de nægter at se andet end
det ødelæggende aspekt og de formers forsvinden, som alle
deres følelser og ønsker og mentale forestillinger hidtil har
været knyttet til. De er endnu ude af stand til at se de uigen-
drivelige beviser på konstruktiv aktivitet og sand skabende
virksomhed. Menneskehedens tempel i den nye tidsalder er
nu hurtigt ved at rejse sig, men dets omrids kan ikke ses, for-
di menneskene udelukkende er optaget af deres egne indivi-
duelle eller nationale selviske synspunkter og af deres person-
lige eller nationale instinkter og impulser. Jeg vil her gøre jer
opmærksom på det faktum, at en nations instinktive liv er no-
get, som endnu ikke er blevet studeret videnskabeligt, og som
er en fase, der uvægerligt bevirker, at nationerne opfører sig
individuelt – en sag af mere umiddelbar interesse.

De nye former er imidlertid ved at blive opbygget, og
Shamballa-kræfterne samt hierarkisk ledelse arbejder hen
imod mål, som er nøje planlagt, og som forløber tilfredsstil-
lende. Kærlighed-visdomskræfterne, overført af Hierarkiet,
påvirker den moderne menneskehed på en mere intim og di-
rekte måde end nogen sinde før. Hierarkiets ledere søger at
fremkalde en intelligent reaktion fra mennesker og en tilken-
degivelse af, at de er bevidste om det, der sker. For det meste
kan reaktionen på Shamballa-aktivitet karakteriseres som
frygt og terror og som sensitivitet og ulykkelig udviklet reak-
tion på hadets og separatismens kræfter. Kun nogle få her og
der fatter virkelig fremtidsvisionen og forstår, hvad der fore-
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går og ser den virkelige skønhed i den plan, der er ved at tage
form. Det er med disse få, at Hierarkiets medlemmer kan ar-
bejde, [side 130] fordi de er (selv hvor forståelsen mangler)
fri for ond vilje eller had mod andre. Kærlighed er en stor for-
ener og fortolker.

Denne kærlighedsenergi er hovedsageligt koncentreret
(med hierarkisk formål) i den nye gruppe af verdenstjenere.
Denne gruppe har Hierarkiet valgt som sin vigtigste kanal.
Gruppen, der består af alle verdens disciple og alle aktive
indviede, har sine repræsentanter i enhver gruppe af idealister
og velfærdsarbejdere og i enhver forsamling af mennesker,
der giver udtryk for humanistiske tanker, især hvor det drejer
sig om humane forbedringer og højnelse af livsniveauet. Gen-
nem dem kan kærlighed-visdomskræfterne komme til udtryk.
Disse mennesker bliver ofte misforstået, for den kærlighed,
de er udtryk for, er meget forskellig fra den sentimentale, en-
gagerede personlige interesse hos almindelige velfærdsarbej-
dere. De er hovedsageligt optaget af den helheds interesse og
vel, som de måtte være knyttet til; de beskæftiger sig ikke i
første række med det enkelte menneskes små interesser –
med de små problemer det måtte være optaget af. Dette ud-
sætter disse verdenstjenere for kritik fra enkelte mennesker,
og med den kritik må de lære at leve uden at lade sig forstyr-
re. Virkelig gruppekærlighed er af større betydning end per-
sonlige forbindelser, skønt disse skal tilgodeses, hvor nød-
vendigheden (bemærk, jeg sagde nødvendigheden) kræver
det. Disciple lærer at forstå nødvendigheden af gruppekærlig-
hed og at indrette deres liv i overensstemmelse med gruppens
vel, men det er ikke let for det selvoptagede enkelte menne-
ske at indse forskellen. Gennem de disciple, som har lært at
se forskel på det enkelte menneskes små bekymringer og dets
optagethed af sig selv og den presserende nødvendighed af
gruppearbejde og kærlighed, kan Hierarkiet arbejde og såle-
des tilvejebringe de nødvendige forandringer i verden, der
hovedsagelig er forandringer i bevidstheden. (DN e.18-21;
NS d.25-28).
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Bestræbelserne hos de disciple som kommer fra mesteren
K.H.'s ashram (anden stråle) vil stort set rettes mod almenhe-
den, men de vil hovedsagelig virke gennem undervisere i alle
lande og gennem dem der er beskæftiget med religionsunder-
visning. Opdragere når ud til dem der forbereder sig til alle 
[side 131] former for aktivitet. Opgaven vil nødvendigvis gå
langsomt, især i begyndelsen, men disse disciples anden strå-
le udrustning er (som hos alle disciple på denne stråle) en ro-
lig udholdenhed som ikke så let taber modet, selv når der vi-
ser sig hindringer. Sådanne disciple nægter at afbryde deres
anstrengelser eller at ændre den fra åndelig side fastlagte
plan, selv når hindringerne synes uovervindelige. Disciple vil
bevidst og med fuldt overlæg komme i inkarnation for at ind-
tage en stilling på en højere læreanstalt eller i kirken og vil
udøve sådan et pres at gamle og forældede metoder, fortidige
og udtjente teologier og selviske og konkurrerende frem-
gangsmåder vil ophøre og samarbejdets kunst, videnskaben
om rette menneskelige relationer og korrekt livsindstilling
gennem meditation og rigtige visioner vil afløse de nuværen-
de indlæringsmetoder; dette vil ikke blive til skade for tileg-
nelsen af akademisk kundskab eller den rigtige opfattelse af
åndelig sandhed. Visionen vil være anderledes, og målet af en
højere orden, men det bedste af det der nu undervises i inden
for kunst, religion og videnskab vil stadig være tilgængeligt;
emnerne vil blive præsenteret med større indsigt og en mere
oplyst betoning af det væsentlige. De vil møde folks behov.
Kirkerne, som i dag styrer mod en afgrund og mangler vision,
vil til sidst og uafvendeligt blive knust mod klipperne af ube-
rettiget og misbrugt autoritet, men fra ruinerne vil de sande
og åndeligt oplyste gejstlige stå frem, som med vision og sik-
ker viden, fri for dogmatik og med afsky for kirkelig autoritet,
vil udvikle den nye verdensreligion. (EXH e.577-578; HF
d.571-572).

Den anden stråles udøvere påbegyndte deres forberedelser
omkring året 1825 og bevægede sig udad med stor styrke kort
efter 1860. Fra dette tidspunkt og fremover har store begreber
og nye ideer, og de moderne ideologier og argumenter for og
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imod aspekter af sandheden karakteriseret moderne tænk-
ning. De har skabt det nuværende mentale kaos og de mange
indbyrdes stridende skoler og ideologier, med deres tilhøren-
de bevægelser og organisationer; ud af alt dette vil orden og
sandhed og den nye civilisation opstå. (EXH e.678-679; HF
d.668). [side 132]

Tredje stråle

En tredje vigtig energi skal vi nu til at behandle, og det er
energien for intelligent aktivitet – den tredje stråles kraft. Den
kommer til udtryk gennem det tredje store center på kloden,
det center, vi kalder menneskeheden. Fremkaldelsen af en
kærlig, intelligent reaktion på Shamballa-impulsen, som er
nedtrappet af Hierarkiet, er hvad dette verdenscenter burde
reagere på. Dette er nu hurtigt, som jeg har fortalt jer, på til-
fredsstillende måde ved at ske. En reel virkning i verden er
under udvikling, og den nye verdenstjenergruppe har været til
stor hjælp her. (DN e.21; NS d.28).

Energien for aktiv intelligens … er den der er lettest at mod-
tage for nutidens menneskehed – hvad der måske er en sørge-
lig bemærkning om menneskets aspirationer. Beviset herpå
ligger i den kendsgerning at denne type energi (gennem men-
neskehedens selviske tanker og ønsker) er blevet krystallise-
ret til penge. Menneskets intelligens har tjent på materialis-
mens side, og ikke på de åndelige værdiers side. Penge er det
konkretiserede udtryk for den tredje type af åndelig energi.
Dette særlige udtryk viste sig først i det ældgamle og lige så
materialistiske system med byttehandel; derefter i senere civi-
lisationer (og især vor egen) kommer pengene til syne, først
fremstillet af produkter fra mineralriget, og til sidst kom pa-
pirpengene, fremstillet af produkter fra planteriget. Dette har
kulmineret i nutidens fiksering på penge. Der er en dyb ok-
kult mening i Det nye testamentes udsagn at »kærlighed til
penge er roden til alt ondt«. Det er stort set penge og selvisk-
hed der ligger til grund for den nuværende katastrofale øko-
nomiske situation. Store finansmænd er i realiteten dem for
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hvem modtagelsen af denne energi, eller af penge, udgør
»den mindste modstands vej«, samt deres vilje til at skabe
store formuer. De har viljen til at skabe en formue; de bruger
deres intelligens til at opnå deres mål, og intet kan stoppe
dem. Mange af dem er rent selviske; nogle betragter deres
formue som betroede midler der skal bruges til andres gavn,
og de kan være forbløffende generøse i filantropisk og huma-
nitær [side 133] retning. Disse mennesker er modtagelige for
den første type af energi og ofte kan alle tre typer energi ka-
naliseres gennem dem til stor gavn for verden. Men sådanne
mennesker er meget sjældne. Det krystalliserede aspekt af
denne energi – penge – mangler endnu at blive brugt i større
omfang til fremme af Hierarkiets arbejde. Det er på dette
punkt og i forbindelse med penge at den gode vilje skal bestå
sin prøve. (EXH e.645-646; HF d.637-638).

Den aftagende sjette stråle

Den sjette stråle begyndte at aftage i 1625 … (DN e.29; NS
d.34-35).

Den sjette stråle er, som I véd, den mest magtfulde i manife-
station for tiden, og et meget stort antal mennesker er modta-
gelige for dens indflydelse. Den er stadig den mindste mod-
stands vej for flertallet, særlig i den ariske race, på grund af,
at når en stråleindflydelse i tidens løb og gennem evolutionen
er blevet stærk, er det grupper, der hovedsagelig påvirkes, og
ikke enkelte mennesker. En rytme og en bevægelse er da sat i
gang, som varer i lang tid, og som får styrke gennem selve
mængden af organiseret kraft. … Det er tilstrækkeligt at sige,
at sjette stråle mennesker er de reaktionære, de konservative,
de udholdende og de fanatiske, som holder fast ved alt fra for-
tiden, og hvis indflydelse skaber en betydelig hindring for
menneskehedens bevægelse hen imod den nye tidsalder. De-
res antal er legio. Alligevel skaber de en nødvendig balance
og er årsag til, at processen bliver langsom, hvilket er meget
nødvendigt for verden nu for tiden. (DN e.29; NS d.35).
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Under påvirkningen fra Fisketidsalderens cyklus, der nu er
ved at slutte, var sjette stråle for idealisme og hengivenhed
mest aktiv. Det er strålen for målrettet beslutsomhed og – set
fra en anden synsvinkel – er det strålen for blind procedure.
Den enkelte, gruppen eller menneskeheden, ser kun ét aspekt
af virkeligheden på ethvert givet tidspunkt, og det er (på
grund af menneskets nuværende trin i evolutionsprocessen)
ofte det mindst ønskelige [side 134] aspekt. Alt andet er luk-
ket for dem, de ser kun ét billede, og deres horisont er be-
grænset til en eneste grad på kompasset (esoterisk set). Det
aspekt af virkeligheden, som flertallet i menneskeheden så,
og som de levede og døde for, var den materielle verden, ma-
teriel komfort, materielle besiddelser og materielle struktu-
rer. Arbejderbevægelsen og de tendenser, der allerede ses i
De Forenede Nationer (skrevet i 1949), vidner ubestrideligt
om dette. (RI e.676; SI d.672).

Denne stråle, der er på vej ud, strålen for hengivenhed til
idealet, og strålen, der er på vej ind, strålen for magisk orden
eller organisation, er for størsteparten ansvarlig for den type
af bevidsthed, nutidsmennesket er i besiddelse af. I det væ-
sentlige er mennesket hengiven (indtil et punkt af fanatisme)
over for hvilket som helst, der måtte være målet for hans in-
teresse i livet. Dette mål kan være at opnå discipelskab, at
stifte familie eller at erhverve penge, at opnå popularitet eller
ethvert andet mål, som han helliger sin tid og energi; men
hvad det end måtte være, helliger han alt hvad han er og har
til dette mål. Mennesket er også i det væsentlige og ifølge sa-
gens natur en skaber af lov og orden, endskønt denne kvalitet
kun lige er begyndt at gøre sig mærkbar. Dette skyldes, at
menneskeheden langt om længe er ved at blive mentalt cen-
treret, og derfor har vi i verden på dette tidspunkt de mange
og forskelligartede forsøg på at bringe orden i forhold vedrø-
rende virksomheder, nationale, økonomiske, sociale og andre,
for at skabe system og orden og tilvejebringe en reorganise-
ring af alle energier med det formål (endnu ikke bevidst er-
kendt) at indlede den nye tidsalder. Men på grund af mangel-
fuld mental kontrol og en næsten universel uvidenhed om

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



tænkningens love og tillige en dyb mangel på viden om men-
neskets egen natur, arbejder mennesket i blinde. De idealer,
som opfattes, tolkes ikke korrekt af tanken, ej heller anvendes
de på en sådan måde, at de er alment og hensigtsmæssigt an-
vendelige. Følgelig fortsætter forvirringen og den kaotiske ek-
sperimenteren, og personlig autoritet benyttes for at gennem-
tvinge et individs idé om idealet. (EP1 e.81-82; EP1 d.110-
111). [side 135]

Som et direkte udtryk for den sjette stråle har det guddomme-
lige princip om begær svinget stærkt bort fra begæret efter
materielle ting over til et område for højere begær. Skønt ma-
terialismen stadig er udbredt, er der kun få mennesker, som
ikke er besjælet af visse idealistiske forhåbninger, som de er
rede til om nødvendigt at ofre noget for. Dette er et relativt
nyt fænomen, som man nøje må notere sig. Store gudesønner
har ned gennem tiderne altid været rede til at dø for en idé; i
dag er det hele menneskemasser, der er rede dertil, og som
har gjort det, hvad enten det gælder ideen om en overmenne-
skelig stat, et imperium eller en nation, eller en form for reak-
tion på den store nød i verden eller en ivrig dyrkelse af en el-
ler anden af de gængse ideologier. Dette viser en fænomenal
menneskelig præstation og en udtalt succes med Hierarkiets
bestræbelser på at føre den menneskelige bevidsthed over til
ideernes verden og videre til de højere og ikke-materielle
værdier.

Instinktet, som har karakteriseret den sjette stråles periode,
som nu aftager, og som så udpræget har været fremelsket un-
der dens indflydelse, er smag – smag med hensyn til mad,
menneskelig omgang, farver, kunst og arkitektur og smag in-
den for alle områder af menneskelig viden. Denne forfinede
smag har nået et relativt højt stade i løbet af de sidste to tu-
sind år, og »god smag« er en højt anset dyd og et ideal for
masser af mennesker i dag. Dette er en helt ny ting, som hid-
til har været forbeholdt et højt kultiveret fåtal. Tænk over det.
Det betyder et opnået udviklingstrin. For verdens disciple må
denne sans for god smag omdannes til en højere oktav – en
fintmærkende sans for værdier. Derfor bliver der i alle lære-
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bøger for disciple lagt stor vægt på at udvikle skelneevnen.
Begær – smag – skelneevne; det er de værdier, som udvikles
under indflydelse af den sjette stråle, og som specielt er målet
for alle disciple. (DN e.113-114; NS d.110-111).

Det er denne manglende evne (hos den hengivne discipel på
sjette stråle) til at arbejde intelligent og – vil jeg tilføje – kær-
ligt med substansen og således få den bragt i et rigtigt forhold
til den tætte ydre form, der har ladet de sidste to tusind [side
136] år resultere i en så katastrofal misrøgtet verden, og som
har bragt jordens befolkning i dens nuværende alvorlige si-
tuation. Det uintelligente arbejde på det fysiske plan foretaget
af dem, der var influeret af den sjette stråles kræfter, har ført
til en verden, der lider af splittelse i en lige så virkelig betyd-
ning, som en person kan lide af »personlighedsspaltning«.
Grænselinjerne mellem videnskab og religion er et slående
eksempel på dette og er blevet klart og kraftigt optrukket.
Kløften, jeg hentyder til, er skabt af fortidens præsteskab og
ikke af andre; grænserne er blevet bestemt af mystisk anlagte,
upraktiske og visionære, samt af fanatiske tilhængere af nogle
ideer, der ikke desto mindre var ude af stand til at se de bre-
dere betydninger og den universelle natur af disse anerkendte
ideer. Jeg generaliserer. Der har været mange hengivne og
hellige gudesønner, som aldrig har gjort sig skyldige i de
ovennævnte dumheder og separatistiske tendenser. Samtidig
med, at vi anerkender dette, må vi også indse, at den ortodok-
se religion midlertidigt har adskilt de to store begreber, ånd
og materie, i deres tanker og lære og dermed skabt kløften
mellem religion og videnskab.

Opgaven for den nye tidsalders disciple er at bringe disse
to åbenbare modsætninger sammen igen, at vise at ånd og
materie ikke er i modstrid med hinanden, og at der overalt i
universet kun er åndelig substans, der indvirker på og frem-
bringer de ydre håndgribelige former. (DN e.126-127; NS
d.121-122).
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Den indkommende syvende stråle

Den syvende stråle er, af dem der véd, undertiden blevet
kaldt ved et mærkeligt navn. Den betragtes som »strålen for
rituel værdighed«. Den hjælper og indvarsler tilsynekomsten
af en ny verdensorden, baseret på åndelig fremdrift og stræ-
ben, mental frihed, kærlig forståelse og en rytme, der hører
det fysiske plan til, hvilket giver mulighed for en fuldt ska-
bende udtryksform. For at dette kan ske, bliver energien fra
Shamballa (der virkeliggør viljen-til-det-gode) sammensmel-
tet og blandet med den syvende stråles organiserende energi
og [side 137] føres derefter til menneskeheden ad kærligheds-
strømmen, som udstråler fra Hierarkiet selv. (EA e.445; EA
d.402-403).

Den syvende stråle er langsomt ved at tiltage i styrke og har i
lang tid stimuleret og fremskyndet alle femte stråle nationers
aktivitet. Hvis I tager i betragtning, at et af de store mål for
syvende stråles energi er at samle og forbinde ånd og materie
og også substans og form (bemærk denne forskel), kan I se, at
videnskabens arbejde er tæt forbundet med denne bestræbel-
se, og at vekselvirkningen mellem herskerne af den femte,
den anden og den syvende stråle bistået af – på forlangende –
herskeren af første stråle helt afgjort vil resultere i skabelsen
af nye former. Et stort antal af syvende stråles egoer eller sjæ-
le og også et stort antal af mænd og kvinder med syvende
stråle personligheder kommer nu ned i inkarnation, og de har
fået opgaven at organisere den nye æras aktiviteter og at til-
vejebringe en afslutning på de gamle livsmetoder og de gamle
udkrystalliserede indstillinger til livet, til døden, til fritiden
og til befolkningen.

Resultatet af den tiltagende strøm af syvende stråles energi
samt den aftagende indflydelse af sjette stråles – som viser
sig som en udpræget krystallisering af de almindelige og ac-
cepterede former for tro, religion, socialt liv og filosofi – er,
at de millioner af mennesker, som ikke reagerer på nogen af
ovennævnte indflydelse gennem egoisk eller personligheds
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relation, bliver kastet ind i en periode med forvirring. De fø-
ler sig helt fortabte, er grebet af den idé, at livet ikke lover
dem nogen behagelig fremtid, og de føler, at alt det, som de
har lært at elske og holde af, hastigt forsvinder. (DN e.29-30;
NS d.35-36).

… Denne (syvende) stråle er kun lige ved at manifestere sig,
og vi ved endnu ikke, hvad dens vigtigste udtryk vil blive,
hverken det højere eller det lavere. Menneskers reaktioner
spiller ind her, og – som jeg før har påpeget – selv mestrene
kan og vil ikke forudsige, hvad resultaterne af en krafts ind-
virkning vil blive, ej heller hvilke virkninger den vil få, skønt
de ofte kan forudse de sandsynlige virkninger. Hvis jeg for-
tæller [side 138] jer, at det høje udtryk for den syvende stråle
er hvid magi, ville I så forstå, hvad jeg mener? Jeg tvivler.
Har I noget virkeligt begreb om, hvad der ligger i disse to
ord? Det tror jeg ikke. Hvid magi er rent faktisk evnen hos en
trænet udøver til at forene i en konstruktiv syntese »det indre
og det ydre«, sådan at det, som er forneden må være genken-
deligt udformet efter det, som er foroven. …

Alt, som bidrager til den menneskelige sensitivitet og til
øget bevidsthed, er derfor den hvide magikers værk; alt, som
sigter mod at frembringe bedre former, hvorigennem det le-
vende guddommelige princip kan udtrykke sig, er den hvide
magikers værk; alt, som tjener til at udtynde eller bortrive slø-
ret mellem de verdener, hvori de, som ikke har fysisk legeme,
lever og virker, og verdenerne af ydre form, er den hvide ma-
gikers værk. Denne form for virksomhed er altid omfangsrig,
men endnu mere i denne tid på grund af, at den syvende strå-
le, magikerens (sort eller hvid), er ved at manifestere sig.
Derfor den tiltagende vækst af følelsen af allestedsnærværelse
og erkendelse af tidens ikke-eksistens i forhold til virkelighe-
den. Dette har fundet sted gennem opfindelsen og anvendel-
sen af radioen og af de mange kommunikationsmidler og gen-
nem den stadige vækst i telepatisk kommunikation; heraf føl-
ger også udbredelsen af undervisning, udvidelsen af menne-
skets horisont og åbningen til nye verdener, som han kan ud-
forske og gå på opdagelse i; heraf følger også nedbrydelsen af
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de gamle og begrænsende former gennem den fremkaldte
kraft af første stråle, som hidtil altid har virket gennem den
syvende stråle, fordi naturrigerne endnu ikke kan tåle ren før-
ste stråle energi; heraf følger også den levende interesse for
livet efter døden og fremkomsten af de mange grupper, som i
dag udforsker overlevelsens natur og muligheden for udøde-
lighed; heraf følger også fremkomsten af den moderne spiri-
tualistiske bevægelse. Dette er en direkte virkning af den sy-
vende stråles begyndende manifestation. Spiritualisme var re-
ligionen i det gamle Atlantis og den syvende stråle dominere-
de denne forhistoriske civilisation i en meget lang tidsperio-
de, især i den første halvdel af dens eksistens, ligesom den
femte stråle har en så dominerende kraft i vor ariske tidsalder
og race. [side 139]

Det er gennem en korrekt udvikling af spiritualisme ad
psykologiske baner og gennem fjernelse af den vægt, der nu
lægges på fænomener (som er dens fremherskende træk og
betoning i dag), at dødens sande natur og livet efter dette vil
blive afsløret. Men det er i forbindelse med spiritualisme, at
jeg bedst kan illustrere det lavere udtryk for den indkommen-
de syvende stråles indflydelser. Den syvende stråles funktion
er, som I véd, at forbinde liv og form, men når vægten lægges
på formaspektet, opstår der en forkert procedure, og den sorte
magikers virksomhed kan begynde, og hans mål kommer
uretmæssigt til at spille ind. Det er det, som er sket i den spi-
ritualistiske bevægelse; dens forskere er optaget af livets
formside og dens tilhængere med at tilfredsstille deres følel-
sesmæssige ønsker (igen i forbindelse med formsiden), sådan
at bevægelsens virkelige betydning er i fare for at gå tabt.
(DN e.41-44; NS d.45-48).

Vi lever i dag i en periode af verdens historie, hvor der sker
tre meget vigtige begivenheder, der for det meste ikke er er-
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 zodiaken (Vand-
bæreren), og »Kristi komme« er forestående. Disse tre store
hændelser er årsag til meget af den nuværende omvæltning
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og kaos; på samme tid er de årsag til den almindelig tiltagen-
de interesse for åndelige realiteter, hvilket alle sande arbejde-
re for tiden erfarer, samt til væksten i forståelse, velfærdsbe-
vægelser og bestræbelserne for samarbejde, religiøs enhed og
internationalisme. Energityper, der hidtil har ligget latente,
bliver nu kraftigt virkende. Verdens reaktion herpå er i be-
gyndelsesstadierne materiel i sin manifestation; i slutstadier-
ne vil guddommelige kvaliteter manifestere sig og ændre hi-
storie og civilisation. Den interesse, der i dag vises de såkaldt
kosmiske stråler, tyder på videnskabelig erkendelse af de nye,
indstrømmende syvende stråle energier. Disse stråler, der
strømmer gennem sakralcentret i det planetariske æteriske le-
geme, indvirker nødvendigvis på menneskenes sakralcentre,
og følgelig overstimuleres menneskehedens seksualliv mid-
lertidigt. [side 140] Deraf følger ligeledes den nuværende
overbetoning af seksualitet. Men en følge er også (og det må
erindres) den intense drivkraft, der nu mentalt kommer til ud-
tryk, og som til sidst vil resultere i, at mennesket gennemtæn-
ker og finder en løsning på seksualproblemet.

Vandbærer-tidsalderens komme stimulerer ligeledes i
mennesket universalitetens ånd og en tendens hen imod fusi-
on. Dette kan ses virkeliggjort i den nuværende udvikling hen
imod enhed i forretningslivet, inden for religion og inden for
politik. Den fremkalder en stærk tilskyndelse hen imod fore-
ning, blandt andet med hensyn til religiøs forståelse og tole-
rance. Men når disse indflydelser indvirker på den uudvikle-
des og den alt for psykiskes sensitive legemer, da fører de til
en sygelig tilbøjelighed til både legitime og illegitime forbin-
delser; de skaber en ekstrem disposition for seksuelt sam-
kvem i mange retninger og til relationer 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 virkningen er forskellig 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 mod-
sætningernes par til syntese og på den måde skabe de nye for-
mer for åndelig manifestation. Men den vil også skabe de nye
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former, 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
således til sidst føre til åbenbaringen af ånd og af den skjulte
herlighed, når det, der er blevet åbenbaret af den materielle
form, er blevet lutret og helliggjort. Det var det, Kristus refe-
rerede til, da han profeterede: »Derfor, alt, hvad I har sagt i
mørket, skal høres i lyset; og hvad I har hvisket i kamrene,
skal prædikes fra tagene«.

Som følge af denne åbenbaringsproces i den menneskelige
familie såvel som alle andre steder i naturen, vil der ske en
udvikling 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. Fal-
ske [side 141] og ægte vurderinger vil dukke op i menneskets
bevidsthed, og han 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 kær-
lighedens og broderskabets religion samt den periode, hvor
gruppen og det gode for gruppen vil være fremherskende.
Derefter vil isolation og modvilje lidt efter lidt forsvinde, og
menneskene 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 hæn-
delse, som vi giver forskellige navne, men som der sædvan-
ligvis 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 tilhæn-
gere af livets store herre. Denne overskygning vil fremkalde
en respons hos alle dem, der i nogen grad er åndeligt vakt. El-
ler igen, dette komme kan tage form som en vældig indstrøm-
ning af Kristus-princippet, Kristi liv og kærlighed, der vil vir-
keliggøres gennem den menneskelige familie. Måske vil alle
tre muligheder om kort tid findes på samme tid på vor planet.
Det tilkommer ikke os at sige dette. Det tilkommer os der-
imod at være rede og at virke for at forberede verden til ræk-
ken af betydningsfulde begivenheder. Den nærmeste fremtid
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vil vise det. Det, jeg søger at lægge vægt på, er imidlertid, at
denne indstrømning 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 barske ord for den ikke-tænkende og ikke-logiske.
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 vand, den samme gødningsvirkning og den
samme pasning. Forskellen ligger i de frø, der findes i jorden, 
[side 142] og som disse faktorer indvirker på. Indstrømnin-
gen af kærlighed vil derfor stimulere jordisk kærlighed, jor-
disk begær og animale lyster; den vil nære den indre trang
efter besiddelser i materiel forstand med alle de onde konse-
kvenser af denne indstilling, de tiltagende seksuelle reaktio-
ner og de mange udtryk for en dårligt tilpasset mekanisme,
der responderer på en upersonlig kraft. Men den vil tillige
fremkalde broderkærlighedens vækst samt nære en udvikling
og tilkendegivelse af gruppebevidsthed og af universel forstå-
else; den vil skabe en ny og kraftfuld stræben efter fusion,
efter enhed og efter syntese. Alt dette vil blive tilvejebragt
gennem menneskeheden og Kristi ånd. Uafladeligt vil Kristi
kærlighed blive udbredt over jorden, og dens indflydelse vil
forstærkes i løbet 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 opvækkes fra de
døde« og menneskeheden, der opvækkes fra stoffets grav.
Den skjulte guddommelighed vil blive åbenbaret. Alle former
vil uafladeligt blive bragt under påvirkning af Kristi ånd, og
fuldbyrdelsen af kærlighed vil blive tilvejebragt. (EP1 e.279-
283; EP1 d.298-301).
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Den syvende stråle for ceremoniel orden eller organisering er
mærkbar i huset for forbindelser, for organisationer og fælles
bestræbelse og for stræben (enten mod godt eller ondt). Den-
ne stråles kræfter virker på det syvende eller fysiske plan –
det plan, hvor større forandringer i alle former finder sted, og
hvor disciplen må stå fast, når den tager en indvielse.
 Den syvende stråle driver kræfternes verden i den ydre ma-
nifestationssfære ind i organiseret og styret aktivitet og bevir-
ker en fremskyndelse af karma, hvilket i dette tilfælde fører
til:

1. At alt subjektivt ondt i menneskehedens liv kommer til
synligt udtryk, således at der opstår verdenskrig.

2. At den planetariske Logos tager en indvielse og – med
Ham – alle, som står på lyskræfternes side. Dette sker på
forskellig måde, hvad menneskeheden angår:

[side 143]

a. Ved at menneskemassernes bevidsthed indvies i Vand-
bærerens tidsalder, sådan at de kommer ind under nye
indflydelser og kræfter og bliver i stand til at reagere,
hvad der ellers ikke ville være dem muligt.

b. Ved verdensaspiranternes indvielse til det accepterede
discipelskabs vej.

c. Ved tilvejebringelsen af visse højere indvielser, hvor
det drejer sig om de verdensdisciple, som er tilstrække-
ligt beredte og stærke nok.

På trods af den uhyre nedbrydning alle vegne bliver den sy-
vende stråles virkning mere og mere mærkbar; de onde kræf-
ters nedbrydning fortsætter, selv om det sker under store ofre
fra lyskræfternes side. Samtidig forekommer en omgruppe-
ring og en omordning af menneskets indstillinger og tanker.
Dette sker, fordi der stilles uhyre store krav til verdens tæn-
kere om ledelse og vejledning. Således kan man allerede nu
skimte det slørede omrids af den nye tidsalders civilisation.

Den bagved liggende frihedsånd vil sejre, efterhånden som
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den organiseres i et oprør mod slaveri. Med dette mål for øje
vil den syvende stråle yde sit bidrag i større og større ud-
strækning. (EA e.540-541; EA d.487-488).

… Det er muligt at give et bredt omrids af den kommende
udvikling (syvende stråles indflydelse) og opstille de resulta-
ter, der kan forventes, selvom der kun er tale om antydninger:

Almindelig udvikling af æterisk syn. Det vil ske af to grun-
de:

For det første den videnskabelige anerkendelse af de æter-
iske underplaners eksistens. Det vil befri mennesker for den
byrde, en negativ offentlig mening er, og sætte dem i stand til
at afsløre det, de hver især har vidst længe. Æterisk syn er
forholdsvis almindeligt allerede nu, men det er sjældent, man
hører noget om det på grund af frygten for kritik.

For det andet de æteriske devaers forøgede aktivitet. Den
sætter de æteriske underplaners stof i kraftigere svingninger,
og det har en direkte afsmitning på menneskets øje.

Forøget mental aktivitet og en generel udbredelse af un-
dervisning (af den konkrete mentale art). Det vil resultere i:

[side 144]

Øget konkurrence mellem enheder og mellem grupper.
Organiseringen af forretningslivet på en måde, man endnu

ikke kan forestille sig.
Grundlæggelsen af grupper og samlinger af grupper, hvis

eneste hensigt vil være at skabe en syntese på alle menne-
skelige aktivitetsområder og på den måde fremkalde en
forenet indsats og økonomiseren med kraft i videnskabens,
forretningslivets, filosofiens, undervisningens og religio-
nens verden.

Grundlæggelsen af en ny type lægevidenskabelige skoler,
hvis formål vil være studiet af æterlegemet, dets forhold til
det faste fysiske legeme, og dets funktion som den instans
der modtager, oplagrer og udsender systemets vitale væ-
sker.

Grundlæggelsen af den nye kirke, som ikke længere vil være
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præget af hengivenhed og idealisme, men en videreudvik-
ling af den gamle idealisme i mentale former. Som grund-
lag vil den have en videnskabelig erkendelse af den usynli-
ge verden og en rimelig påskønnelse af den i form af præ-
cise videnskabelige ceremonier. Da denne universelle kir-
kes ceremonier er baseret på alle folks mentale enhed, vil
den ikke være ritualistisk i almindelig forstand, for cere-
monierne vil bestå i en neutral, styret og videnskabelig an-
vendelse af lyd og farve i den hensigt at opnå bestemte
virkninger som

egoets integration,
påvirkning af grupper,
skabelse af kontakt med det okkulte Hierarki,
samarbejde med devaerne med henblik på at fremme evo-

lutionens konstruktive aspekter,

og mange andre mål, der vil udspringe af den videnskabe-
lige forståelse af menneskets opbygning og karakteren af
vibration eller radioaktivitet samt verificeringen af de me-
tafysiske hypoteser og religiøse dogmer om tankens og den
åndelige tilværelses usete verden.

Lettere adgang til udviklingsvejen. Det vil blive baseret på
det faktum, at så mange mennesker til den tid vil have person-
ligt [side 145] kendskab til de styrende magter og kræfter og
måske være på prøvestadiets vej eller indviede af 1. grad, at den
nuværende skepticisme vil ophøre med at eksistere. Da vil der
komme andre faremomenter, nemlig dem der skyldes selve strå-
lens indflydelse: faren for en formmæssig krystallisering, så den
virkeligt åndelige discipel bliver sjælden, og den videnskabelige
aspirant tager hans plads. Den sande okkultist er både en for-
sker og en hengiven discipel, og hvor disse to ikke smelter sam-
men, har vi mystikeren og mennesket, som risikerer at forfalde
til sort magi, da det styres af intellektet og ikke af uselviskhed.
Der er også de farer, som skyldes kontakt med devaevolutionen
og kendskabet til de magter og kræfter, der bliver tilgængelige
ved deres mellemkomst.
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Inkarnationen af mange gamle magikere og okkultister og
dermed en hurtig vækst af anerkendte psykiske evner blandt
mennesker. Da denne psykisme har et mentalt islæt og ikke er
rent astral, vil den være endnu farligere end psykismen i den
atlantiske tid, for bag den vil der ligge en vis grad af vilje, be-
vidst hensigt og intellektuel forståelse, og hvis der ikke samti-
dig er en vækst af åndelig erkendelse og en forøgelse af ego-
ets greb om den lavere personlighed, kan der komme en vir-
kelig farlig periode. Derfor er det nødvendigt at kende faren
og gøre opmærksom på den, så kendskabet til det indre liv og
tjenestearbejdets betydning for fremskridt bliver udbredt
overalt.

Sideløbende med indstrømningen af denne store skare 7.-
strålemagikere (nogle forbundet med Broderskabet og andre
med de rent manasiske grupper) har vi den bebudede an-
komst af visse medlemmer af Hierarkiet (indviede under 4.
indvielse) og nogle disciple og aspiranter (alle på denne stråle
og med højere psykiske evner), som håber på gennem deres
indsats at neutralisere vibrationerne fra den anden gruppe og
afværge faren ved dens ankomst. Dette projekt optager på nu-
værende tidspunkt mesteren R.'s og H.'s opmærksomhed, og
de er ved at bane vejen for dem i de forskellige lande, især i
Europa og Nordamerika.

I løbet af de næste 75 år (udgivet 1925) vil der inkarnere
en gruppe videnskabsmænd, som vil være medium for åben-
baringen af de tre næste sandheder om elektriske fænomener. 
[side 146] Som et led i Hierarkiets almindelige forsøg på, ved
afslutningen af hver 100-årscyklus, at fremme den evolutio-
nære vækst, udarbejdede indviede på 5. stråle i slutningen af
sidste århundrede en formel vedrørende dette aspekt af mani-
festationen. Nogle dele af denne formel (2/5) er kommet til
udtryk i det arbejde, der er udført af mennesker som Edison
og dem, der har beskæftiget sig med radium og radioaktivitet.
De sidste 3/5 kommer senere og vil rumme alt, hvad det er
muligt eller sikkert for mennesket at vide om den fysiske ma-
nifestation af elektricitet i 5. underrace.

Alt, hvad vi her har beskæftiget os med, dækker tiden frem
til begyndelsen af den nye underrace. Denne race vil sam-
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menfatte og midlertidigt afrunde den 5. rodraces mentale ud-
vikling, og det vil få kolossal betydning. I 6. underrace vil
vægten ikke så meget ligge på udviklingen af sindet som på
anvendelsen af det konkrete sind og dets erhvervede egenska-
ber til udviklingen af den abstrakte tanke. Måske har man til-
lagt visse okkulte forfatteres udtalelser om, at den næste un-
derrace vil blive intuitiv, for stor betydning. Intuitionen vil
vågne og blive mere dominerende end nu, men det mest
fremtrædende kendetegn ved 6. underraces enheder vil blive
deres evne til at tænke i begreber og bruge den abstrakte tæn-
keevne. Deres funktion vil være (så vidt det er muligt i denne
runde) at færdigbygge gruppeantahkaranaen eller forbindel-
sesledet mellem det mentale og det buddhiske. Denne bro vil
have en brugbar karakter i 6. rodrace, hvor der vil komme re-
elle og generelle tegn på intuitionens eksistens. I den nuvæ-
rende rodrace er det kun enheder her og der, som viser tegn
på virkelig intuition, idet de har bygget den fornødne bro i
dem selv. I 6. rodrace vil små grupper blive intuitive. (CF
e.453-457; KI d.437-441).

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 [side 147] der findes et slør, der kaldes »det æteriske
væv«, som adskiller de forskellige kraftcentre i det menneske-
lige legeme og beskytter hovedcentrene fra den astrale ver-
den, således findes der et adskillende væv mellem den fysiske
og den astrale verden. Dette væv vil langsomt og sikkert blive
tilintetgjort ved de kosmiske strålers indvirken på vor planet.
Det æteriske væv, som findes mellem centrene i rygsøjlen, og
som findes ved issen (til beskyttelse af selve hovedcentret)
tilintetgøres i menneskets mekanisme ved aktiviteten fra vis-
se kræfter, der er til stede i den mystiske ild, som vi kalder
kundalini-ilden. De kosmiske stråler, som den moderne vi-
denskabsmand ved eksisterer, udgør aspekter af den plane-
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tariske kundalini, og deres virkning vil være den samme i den
planetariske Logos' legeme, jorden, som i det menneskelige
legeme. Det æteriske væv mellem det fysiske og det astrale
plan befinder sig i en tilintetgørelsesproces, og det er denne
hændelse, de sensitive i verden og spiritualisterne profeterer
som forestående. (EP1 e.370; EP1 d.382-383).

I dag, når den syvende stråle manifesterer sig, vil tilnærmel-
sen mellem de to højere riger, menneskenes og sjælenes, bli-
ve meget lettere, efterhånden som det magiske arbejde med at
skabe og tilvejebringe relationen begynder at antage den øn-
skede form. Det er strålen for magisk orden, hvis virke frem-
kalder sensitivitet over for en af de største tilnærmelser, der
nu forsøges gennemført. Først når der skrives historie, og vi
erfarer om denne forbløffende epoke, som menneskeslægten
gennemgår, vil menneskeheden værdsætte betydningen af det
nuværende Hierarkis arbejde, storheden og successen med
dets indsats siden 1925, som er resultat af den oprindelige
impuls, iværksat i 1875. (EP2 e.273; EP2 d.267-268).

Indledning til den nye tidsalder

… Den tid er nær, hvor der vil fremkomme et mere fuldstæn-
digt udtryk for en stråles hensigt, type eller kvalitet og således
en mere sand tilsynekomst.

Dette skyldes den forestående tilsynekomst eller manife-
station [side 148] af visse store livsvæsener, som vil legem-
liggøre den anden, tredje, femte og syvende stråles energi. De
vil således udgøre brændpunkter for indstrømning af disse
fire typer af guddommelig energi, og dette vil skabe en kraf-
tig stimulering af de livsenheder, der stemmer overens med
dem og responderer på dem. Disse fire væsener, som vil vise
sig som menneskelige væsener inden for den nutidige ver-
dens område, kan ventes inden udgangen af indeværende år-
hundrede, og deres forenede bestræbelse vil udtrykkeligt ind-
lede den nye tidsalder og indvarsle den periode, der vil indgå
i historien som herlighedens tid for den femte rodrace. En-
hver af disse fire mestre, for det vil de være, vil subjektivt

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



også være brændpunkt 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 muliggøre renere stråletyper og derfor
mere sande ekspressive tilsynekomster. En stor del af den til-
intetgørende energi, som findes i verden i dag, skyldes en af
vor planetariske Logos' første stråle 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 arbej-
de, når nedbryderne af form har gennemført deres opgave.
(EP1 e.73-74; EP1 d.101-102).

Strålerne og nationerne

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 menne-
skemassers kvalitet og natur og skæbne. … Lande (betragtet
uafhængigt af nationalitet) er ligeledes et resultat af stråleak-
tivitet, og af den grund kan betydningen af emnet ikke over-
vurderes. (EP1 e.129; EP1 d.156). [side 149]

Alle de store nationer styres af to stråler, ganske som det er
tilfældet for mennesket. … Alle nationer styres af en person-
lighedsstråle (om vi kan kalde den sådan), som er fremher-
skende 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 vigtigste mål og hverv. Dette må aldrig tabes af
syne. (EP1 e.381-382; EP1 d.393).
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En nærmere analyse af det følgende vil afsløre visse retnings-
linjer for forståelse af menneskeheden. Der antydes en natur-
lig forbindelse mellem Tysklands og Storbritanniens nuvæ-
rende personlighedsstråler, men der findes også et slægtskab
mellem Frankrig og Storbritannien gennem deres esoteriske
nationale mottoer, og også mellem de to symboler, der er de-
res. Symbolet for Frankrig er fleur de lis (den franske lilje),
som landet valgte for århundreder siden under guddommelig
inspiration, et symbol der står for de tre guddommelige
aspekter i manifestation. Storbritanniens symbol, der valgtes
under samme guddommelige inspiration, er de tre fjer, som
prinsen af Wales bruger i sit våben. (DN e.49-51; NS d.53).

Indien skjuler lyset, og det lys, når det frigøres til verden og
åbenbares for menneskeheden, vil tilvejebringe harmoni i
formaspektet; alting vil da klart kunne ses, som det er, befriet
for blændværk og illusion; dette harmoniserende lys er hårdt
tiltrængt i Indien selv, og når det er blevet manifesteret, vil
det bevirke den rette funktion af den første stråle for magt el-
ler regering. Folkets vilje vil da kunne ses i lyset. Det er i
denne forbindelse, at Storbritannien vil træde frem til fornyet
aktivitet, for dets personlighedsstråle er den samme som In-
diens sjælsstråle. Mange i det britiske folk er subjektivt for-
bundet med Indien fra tidligere inkarnationer eller slægtska-
ber; striden mellem Indien og Storbritannien er derfor en
slægtsfejde i dybeste forstand, og heraf kommer bitterheden.
Som I véd, er der en nær forbindelse mellem den fjerde og
den anden stråle, og dette træder igen tydeligt frem i slægt-
skabet [side 150] mellem England og Indien; heri ligger en
skæbne, som de sammen må løse. (DN e.52-53; NS d.56).

… Blandt de store nationer er det kun Brasilien, Storbritanni-
en og Amerikas forenede Stater, som er direkte under indfly-
delse af den anden stråle for kærlighed-visdom. En interes-
sant kendsgerning kommer hermed frem: Storbritannien er
vogteren af den anden stråles visdomsaspekt for den ariske
race. De forenede Stater vil fuldføre den samme tjeneste for
verden i umiddelbar nær fremtid, mens Brasilien engang –
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om mange tusinde år – vil afløse dem begge. Disse tre folke-
slag legemliggør anden stråles tiltrækkende, sammenholden-
de aspekt og vil demonstrere det gennem visdom og rigtig re-
geringsform baseret på sand idealisme og kærlighed. (DN
e.54; NS d.57-58).

Det er tydeligt, at den styrende evne fra strålen for vilje og
magt er Storbritanniens mest fremtrædende karakteregen-
skab. England er en eksponent for kunsten at lede, og dets
funktion har været at skabe den første forsøgsvise gruppering
af føderale nationer, som verden har set, og at demonstrere
muligheden for en sådan gruppering. De forenede Stater gør
noget lignende, idet de blander mennesker fra mange nationer
til en føderal stat med mange subsidiære stater, i stedet for
subsidiære nationer. Disse to stormagter fungerer på denne
måde og med dette vide mål for engang at give kloden et sy-
stem af grupperinger inden for en national grænse eller impe-
rium, dog med en international overtone, som vil blive sym-
bolsk for den kommende nye tidsalders regeringsstruktur.
(DN e.51-52; NS d.55).

Storbritannien repræsenterer det aspekt af tænkeevnen, som
kommer til udtryk gennem intelligent styreform, baseret på
retfærdig og kærlig forståelse. Dette er naturligvis et ideal,
som landet prøver at leve op til, men endnu ikke har nået. De
forenede Stater repræsenterer den intuitive evne, der kommer
til udtryk som oplysning, samt evnen til at sammenblande og
forene. Brasilien vil – i en fjern fremtid – repræsentere en
sammenkædende civilisation, baseret på udfoldelsen af ab-
strakt [side 151] bevidsthed, som er en blanding af intellekt
og intuition, og som tjener til at åbenbare visdomsaspektet af
kærlighed i al dens skønhed. (DN e.54-55; NS d.58).

Nationale relationer og de vigtigste intellektuelle divergenser
er også baseret på de styrende strålers indflydelse. Spanien,
Østrig og Frankrig, der er styret af den syvende, den femte og
den tredje stråle, er nært forbundne. Dette kom til udtryk på
den mest interessante måde i middelalderen, og disse tre na-
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tioners skæbne var tæt forbundet. … De forenede Stater, er li-
geledes åndeligt og tæt forbundet – i sit formaspekt – med
Brasilien, Rusland og Italien; som følge heraf kom den tidlige
indvandring af visse typer emigranter til landet, og som følge
heraf kom også den dragning, som de sydamerikanske lande
har til den amerikanske bevidsthed, og væksten (med rette el-
ler urette) af det pan-amerikanske ideal. Disse relationer fin-
des alle på formsiden og fremkommer gennem personligheds-
strålen eller energien i disse nationer. (DN e.56; NS d.59).

… Den fjerde stråle for harmoni gennem konflikt, som inden
længe vil blive magtfuld igen, vil blive fremherskende i føl-
gende nationers skæbne: Indien, Tyskland, Italien, Østrig og
Brasilien. Det er derfor, at der er så megen forudgående uro i
fire af disse lande. Den sjette stråle for idealisme er magtfuld
i Rusland, De forenede Stater, Italien og Spanien. Det er den
fanatiske hengiven sig til et ideal, som er årsagen til de store
forandringer i disse fire lande. I Tyskland og Italien er den
fjerde stråles harmoniserende indflydelse gennem konflikt og-
så synlig. Derfor ser vi i alle disse lande en »nedbrydningspro-
ces« og en ødelæggelse af gamle former forud for en hen-
sigtsmæssig reaktion på den indkommende stråle. Det bør
erindres, at sådan som det er med individer, sådan er det også
med nationer – reaktionen på en tiltagende indflydelse fra
sjælens stråle ledsages altid af en nedbrydningsfase; denne
ødelæggelsesvirksomhed er imidlertid kun forbigående og af
forberedende art. (DN e.52; NS d.55-56). [side 152]

Det er for farligt i disse vanskelige tider med uro i verden at
udtrykke sig mere definitivt om det fremtidige udviklingsfor-
løb. Nationernes skæbne og fremtidige funktion ligger skjult i
deres nuværende aktiviteter. Flertallet af mine læsere er alt
for nationale i deres tænkning og for dybt optaget af deres
egen nations store betydning til, at jeg kan gøre andet end at
generalisere og antyde udviklingens hovedlinjer. Profetens
rolle er farlig, for skæbnen ligger i folkets hænder, og ingen
kan vide nøjagtigt, hvad folket vil gøre – når først det er vakt
og skolet. Tiden er endnu ikke kommet, hvor det store flertal i
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en nation kan se helhedsbilledet eller få lov at kende den rol-
le, deres nation vil spille i nationernes historie. Enhver nation
– uden undtagelse – har sine særlige fortrin og svagheder,
som beror på udviklingstrinet, graden af personlighedsstrå-
lens kontrol, sjælsstrålens begyndende kontrol, og nationens
almindelige orientering. (DN e.55; NS d.58).

Jeg vil her nævne de nuværende indflydelser for nationernes
personligheder (se tabel side 153), som antydes af de her-
skende zodiakale tegn, idet jeg stoler på, at I vil tænke nøje
over, hvad jeg meddeler jer, og idet jeg forsikrer jer, at de er
af vital betydning i denne tid, især hvis I sammenligner dem
med det, jeg skrev om nationernes stråler i første bind af En
afhandling om de Syv Stråler. … Jeg vil nævne to tegn for
hvert land. Det ene vil være den begyndende indflydelse, som
styrer landets eller nationens ego eller sjæl, og det andet er
det, som for øjeblikket styrer det enkelte lands personligheds-
stråle, og som dermed influerer masserne. Glem ikke, at fol-
kets sjæl repræsenteres af dem, der reagerer på indflydelsen
fra sjælens stråle og på det tegn, der påvirker den (ascendan-
ten, kan man sige), mens masserne er betinget af personlig-
hedsstrålen og derfor af soltegnet for den pågældende nation.
[side 153]
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Land Herskende tegn Sjælsstråle Herskende tegn Personlighedsstråle

Argentina
Belgien
Brasilien
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland
Indien
Irland
Italien
Japan
Kina
Polen
Rumænien
Rusland
Schweiz
Skandinavien
(4 nationer)
Spanien
Storbritannien
Tyrkiet
Tyskland
USA
Østrig

Krebsen
Skytten
Løven
Stenbukken
Fiskene
Jomfruen
Vandbæreren
Vædderen
Jomfruen
Løven
Skorpionen
Tyren
Tyren
Løven
Vandbæreren
Vædderen
Vægten

Skytten
Tvillingerne
Krebsen
Vædderen
Vandbæreren
Vægten

4. tegn
9.   –   
5.   –   

10.   –   
12.   –   
6.   –   

11.   –   
1.   –   
6.   –   
5.   –   
8.   –   
2.   –   
2.   –   
5.   –   

11.   –   
1.   –   
7.   –   

9.   –   
3.   –   
4.   –   
1.   –   

11.   –   
7.   –   

ikke meddelt
ikke meddelt
fjerde
ikke meddelt
femte
ikke meddelt
ikke meddelt
første
ikke meddelt
sjette
ikke meddelt
første
ikke meddelt
ikke meddelt
syvende
ikke meddelt
ikke meddelt

sjette
anden
ikke meddelt
fjerde
anden
fjerde

Vægten
Tvillingerne
Jomfruen
Vædderen
Løven
Stenbukken
Krebsen
Stenbukken
Fiskene
Skytten
Stenbukken
Vægten
Tvillingerne
Vædderen
Løven
Vandbæreren
Krebsen

Stenbukken
Tyren
Skorpionen
Fiskene
Tvillingerne
Stenbukken

7. tegn
3.   –   
6.   –   
1.   –   
5.   –   

10.   –   
4.   –   

10.   –   
12.   –   
9.   –   

10.   –   
7.   –   
3.   –   
1.   –   
5.   –   

11.   –   
4.   –   

10.   –   
2.   –   
8.   –   

12.   –   
3.   –   

10.   –   

ikke meddelt
ikke meddelt
anden
ikke meddelt
tredje
ikke meddelt
ikke meddelt
fjerde
ikke meddelt
fjerde
ikke meddelt
tredje
ikke meddelt
ikke meddelt
sjette
ikke meddelt
ikke meddelt

syvende
første
ikke meddelt
første
sjette
femte

(DN e.66-68; NS d.68-69)

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



[side 154]

Det ville, føler jeg, også være af værdi, hvis jeg antydede de
herskende tegn for nogle af hovedstæderne i de lande, som er
nævnt … Et folks umiddelbare reaktion er som oftest udtrykt
gennem kvaliteten (hvis jeg kan kalde det sådan) af deres ho-
vedstad og de beslutninger, der tages dér. Jeg vil gerne påpe-
ge, at i det (der tidligere var det) britiske imperium er der fle-
re store og karakteristiske områder, som selv er styret af be-
stemte herskende tegn … Som I vil have bemærket, er Stor-
britannien styret af Tvillingernes tegn og Tyrens tegn, og der-
med er princippet om mangfoldighed og integration samtidig
til stede. Dualitet, trefoldighed (England, Skotland og Wales)
tillige med differentiering er imperiets betingende faktorer.
Under Tvillingernes og Tyrens kontrol er følgende kræfter ak-
tive:

Egoisk hersker Personlighedshersker
Australien. . . . . . Jomfruen. . . . 6. tegn Stenbukken. . . . . 10. tegn
Canada. . . . . . . . Tyren. . . . . . . 2. – Vægten. . . . . . . . . 7. –
Indien. . . . . . . . . Vædderen. . . 1. – Stenbukken. . . . . 10. –
New Zealand. . . . Tvillingerne. . 3. – Jomfruen. . . . . . . . 6. –
Sydafrika.. . . . . . Vædderen. . . 1. – Skytten. . . . . . . . . . 9. –

… Disse lande er forbundet med moderlandet gennem deres
planetariske herskere, og i dette udsagn har I et vigtigt vink.
De zodiakale tegn forbinder, men planeterne er mere indfly-
delsesrige på dette stadium af udviklingen. (DN e.68-69; NS
d.70).

En analyse af de tegn, der hersker over de forskellige lande,
vil gøre visse fremherskende tilstande indlysende, og selv
med den begrænsede viden om esoterisk astrologi, som nu er
opnåelig, kan visse konkrete informationer dukke frem i jeres
bevidsthed som i høj grad forklarlige. Stenbukkens tegn fx
fremtræder sjældent som et tegn, der styrer det egoiske udtryk
hos nogen nation, men ganske ofte personlighedens manife-
station eller det ydre land. Østrig, Grækenland, Indien, Japan
og Spanien har Stenbukkens tegn som deres personligheds
hersker, hvilket indicerer alder, krystallisering og materialis-
me; en smule undersøgelse af det nuværende udviklingstrin
vil gøre dette indlysende. I den næste store race, som følger
[side 155] efter den nuværende, vil Stenbukkens tegn blive
herskeren over det egoiske udtryk, for sjælen vil da i højere
grad udøve kontrol, og visse store grupper af mennesker (de
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som nu udgør nationerne) vil være rede til indvielsen på
bjergtoppen i Stenbukkens tegn. (DN e.69; NS d.71).

Hvis den studerende vil undersøge disse informationer i rela-
tion til det, som andetsteds er beskrevet … vil sammenhæn-
gen i de verdensbegivenheder, der nu finder sted, kunne ses
som et resultat af disse kræfters og energiers virke og derfor
til en vis grad som uundgåelige. Brugen af energi kan meget
vel ske i forkerte baner, som skaber adskillelse og forstyrrel-
ser; det kan også ske i de rette baner, der til sidst vil føre til
harmoni og forståelse; men energien er der og må gøre sig
gældende. Som i det individuelle liv vil den ene eller den an-
den stråle dominere som resultat af sjælsenergiens indvirken
på formnaturen. Hvis personen eller nationen er åndeligt ori-
enteret, vil resultatet af energiindvirkningen blive god og vil
føre til udarbejdelsen af den guddommelige plan og således
blive konstruktiv. Hvor personlighedens kraft dominerer, vil
virkningerne blive destruktive og kan midlertidigt hindre den
guddommelige hensigt. Ikke desto mindre, selv kræfter, der
bruges til ødelæggende formål, kan og vil til sidst virke for
det gode, fordi retningen af de evolutionære kræfter er ufor-
anderlig, idet den er baseret på viljen-til-det-gode hos gud-
dommen selv. Den indstrømmende sjælsenergi kan blive
bremset eller fremskyndet på sin vej alt efter væsenets for-
mål, aspiration og orientering (det være sig et individ eller en
nation); den kan udtrykke sjælens hensigt eller personlighe-
dens selviskhed, men den iboende drivkraft til bedring vil
uundgåeligt triumfere. (DN e.93-94; NS d.93-94).

Occidenten (vesten) og orienten (østen) er knyttet sammen
gennem occidentens personlighedsstråle (fjerde stråle) og ori-
entens egoiske stråle (fjerde stråle), og dette viser, at de til
sidst vil komme til en forståelse, når først occidentens anden
stråle sjæl bliver den dominerende faktor. Når disse forskelli-
ge relationer til en vis grad er blevet forstået af verdens folke-
slag, vil I få en forklaring [side 156] på de forskellige tildra-
gelser, der finder sted i dag, og I vil mere klart forstå målet,
og måden hvorved det kan opnås … Det, som i virkeligheden
sker, er en forskydning i den menneskelige bevidsthed fra
dens koncentrering omkring individuelle energier, der virker
gennem en bestemt indflydelsessfære (af individuel, national,
kontinental eller racemæssig art), til en forståelse af disse
energiers indbyrdes forhold og virkninger på hinanden. (EA
e.526-527; EA d.476). [side 157]
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Strålerne og de planetariske riger

… Ethvert naturrige danner en helhed af livsvæsener. Ethvert
atom i enhver form i naturen er et livsvæsen, og disse livsvæ-
sener danner cellerne i et væsens manifestationslegeme eller
-vehikel. Et væsen er legemliggjort i ethvert naturrige. Sådan
som myriader af atomare livsvæsener i det menneskelige le-
geme udgør menneskets udtrykslegeme og danner hans ydre
form, sådan er det også med det større livsvæsen, som besjæ-
ler det fjerde naturrige. Denne tilsynekomst – såvel som alle
tilsynekomster – er kvalificeret af en særlig stråletype og lige-
ledes betinget af det levende princip eller åndelige aspekt. Så-
ledes er enhver form sammensat af utallige livsvæsener, som
i sig har en fremherskende kvalitet fra en bestemt stråle. Det-
te er en okkult talemåde. På grund af påvirkningen fra det in-
tegrerende princip, der altid er til stede, danner disse kvalifi-
cerede livsvæsener en ydre tilsynekomst og udgør en enhed.
(EP1 e.342-343; EP1 d.357).

Viden om strålerne og deres kvaliteter og energier vil bringe
megen oplysning til dem, som arbejder inden for de forskelli-
ge videnskaber. Alle videnskaber befinder sig på en af stråler-
ne, og en videnskab er bogstaveligt talt det lys, en stråle ka-
ster over et specielt område af den guddommelige manifesta-
tion. 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 ham som sjæl),
befinder sig på femte stråle. Det væsen, som på lignende
måde besjæler det tredje rige, 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:
[side 158]

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

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

(EP1 e.120-121; EP1 d.147-148)
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Visse af strålerne er, som det kunne forventes, mere ansvarli-
ge 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. (EP1 e.216; EP1 d.238).

… For at forstå strålerne og deres betydning for livet som hel-
hed, er det nødvendigt, at mennesket forstår den kendsger-
ning, at han kun er en lille brøkdel af denne helhed. Menne-
sket har rødder i alle tre naturriger; alle har de bidraget til
hans udrustning; han er makrokosmos for det lavere mikro-
kosmos; han 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 hans evne til i sin bevidsthed
at indbefatte ikke blot de såkaldte åndelige værdier og evnen
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 ham i andre former for guddommeligt
liv, og som findes i de tre naturriger, der ligger under det
menneskelige. (EP1 e.230-231; EP1 d.251-252).

Mineralriget

Nr. Rige Stråle Udtryk
1. Mineral-. . . . . . . VII. Ceremoniel Radioaktivitet

organisation
I. Vilje eller magt Det grundlæggende

kraftreservoir
(EP1 e.216; EP1 d.238).

[side 159]

… Der (kan) opstilles to grundlæggende forudsætninger:

1. At de mange mineral-substanser naturligt falder i syv ho-
vedgrupper, der svarer til de syv underafdelinger af de ak-
tive stråler, dvs. strålerne for organisation og magt.

2. At der kun i de verdenscykler, hvor den syvende stråle er i
manifestation og derfor særlig kraftfuld, finder visse skjul-
te forandringer sted i disse syv grupper. Disse svarer i mi-
neral-evolutionen til menneskets syv indvielser.
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I disse tidsperioder er der en øget udstrålende aktivitet. Det
kan man notere sig ved opdagelsen af den radioaktive sub-
stans i vor tid, idet den indkommende stråle øger sin styrke
fra årti til årti. I et vist omfang er udstrålingen grundlæggende
og fundamental i enhver verdenscyklus. Men når den syvende
stråle kommer ind, sker der en intensivering af denne strå-
ling, og nye substanser dukker op og begynder en ny aktivi-
tet. Denne intensivering efterlader mineralriget som helhed
mere radioaktivt end hidtil, indtil denne øgede udstråling på
sin side bliver grundlæggende og fundamental. Når den sy-
vende stråle cyklisk går ud af manifestation, sænker der sig
en vis inerti over riget, skønt strålingen fortsætter sin aktivi-
tet. På denne måde øges udstrålingen fra mineralverdenen til
stadighed, som cyklerne kommer og går, og der er nødven-
digvis en parallel virkning på de tre højere riger. Nutidens
mennesker har intet begreb om, hvilken virkning denne strå-
ling (på grund af den indkommende 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 videnskab beskæftiger sig
med, lettere kunne erkendes. Det var tre syvende stråle di-
sciple, der »fortolkede« disse stråler for mennesket. Jeg taler
om ægteparret Curie og Millikan. Da de selv var på den sy-
vende stråle, besad de den fornødne psykiske udrustning og
modtagelighed til at være i stand til intuitivt at genkende de-
res egen strålevibration i mineralriget.

Den syvende stråle er strålen for organiseret ritual, og ved  
[side 160] formopbygning er denne kvalitet grundlæggende
og nødvendig. De processer, der finder sted i mineralriget, er
helt igennem geometriske. Den første stråle er strålen for dy-
namisk vilje eller magt, og når – symbolsk udtrykt – fuldkom-
ne former og organiserede vehikler og dynamisk kraft er rela-
terede og forenede, så vil vi få et fuldkomment udtryk – ved
grænsen for den dybeste og tætteste konkretion – af Guds
tanke i form, med en udstråling, der vil være dynamisk effek-
tiv. (EP1 e.225-226; EP1 d.246-248).

Den syvende stråle er, når den manifesterer sig på det syven-
de plan (som det er tilfældet nu), særdeles kraftfuld, og som
følge deraf er dens virkning på mineralriget meget intensiv.
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 ceremoniel
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orden eller ritual blot udtryk for sin polare modsætning – den
første stråle for vilje eller magt. Den er udtryk for den samme
kraft under et andet aspekt. Dette betyder derfor:

1. Guds magt eller vilje kommer til udtryk gennem den sy-
vende stråles organiserede, systematiserede processer. Det
universelle sinds geometriske evne finder sin mest materi-
elle fuldkommenhed på det fysiske eller syvende plan, der
virker 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 formerne 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
magtstrålens dynamiske vilje er nødvendige tilsammen for
den fulde virkeliggørelse af planen, sådan som den findes i
Guds sind.

[side 161]

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. …

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 opfattede, kende-
tegn er bunden kraft, eller kraft, der ikke kommer til udtryk.
Symbolsk kan det siges, at en vulkan i udbrud er et mildt ud-
tryk for denne kraft. Set ud fra æterisk substans er de fire æte-
re langt mere tætte og »substantielle«. … Ligesom de »står
for« eller danner grundlag for den manifesterede verden og
betragtes som den »sande form«, således er mineralriget det
grundlæggende rige i de tre verdener ifølge loven om over-
ensstemmelse. Det er i ganske særlig forstand »nedfældet
æterisk substans« og er en fortætning eller ydre fremkomst af
de æteriske plan. Denne størknen eller præcipitation – der re-
sulterer i frembringelsen af tæt, fast stof – er det håndgribeli-
ge resultat af samspillet mellem energierne og kvaliteterne fra
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første og syvende stråle. Deres forenede vilje og ordnede ryt-
me har skabt denne jord og planetens smeltede flydende indre
masse, med jordoverfladen set som den størknede skorpe.

Når det store hjul drejer, cyklus efter cyklus, aktiveres dis-
se to strålers virksomhed, og mellem deres objektive cykler
dominerer de andre stråler og tager del i det store arbejde.
Resultatet 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 fortæt-
ning kom. Atter mangler sproget de fornødne udtryk, de eksi-
sterer endnu ikke. Jeg nævner dette for at angive vanskelighe-
derne i forbindelse med vort emne. Uhåndgribelig æterisk
substans er blevet kondenseret til den tætte, håndgribelige,
synlige verden. 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 ten-
denser og kvaliteter, der har dannet sig i dens atomers og
[side 162] elementers bevidsthed gennem erfaringen fra den
objektive tilsynekomst. Den nævnte opløsning bemærker vi
som udstråling og radioaktive substanser. Vi er tilskuere til
transmutationsprocessen. De opløsende kræfter er ild, intens
hede og tryk. Disse tre formidlere har allerede haft held til at
tilvejebringe en tredeling af mineralriget i: de uædle metaller,
som de kaldes, de ædle metaller (som sølv, guld og platin) og
halvædelstene og krystaller. De kostbare ædelstene er en syn-
tese af alle tre – én af evolutionens grundlæggende synteser.
(EP1 e.227-229; EP1 d.248-251).

Udstråling

… Et af resultaterne af den intensiverede nye påvirkning vil
være videnskabens erkendelse af bestemte virkninger af og
karakteristika for det arbejde, der bliver fuldført. Dette kan al-
lerede ses af det arbejde, der er udført af videnskabsmænd i
forbindelse med mineralverdenen. … Den syvende stråle ud-
trykker sig i mineralriget gennem frembringelse af udstråling,
og vi vil opleve, at disse udstrålinger (hvoraf mange endnu
mangler at blive opdaget) mere og mere vil blive bemærket,
deres virkninger forstået, og deres kræfter opfattet. Et punkt
er endnu ikke erkendt af videnskaben, og det er, at disse ud-
strålinger er cykliske i deres fremkomst; under indflydelse af
den syvende stråle har det været muligt for mennesket at op-
dage 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
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opdage det. Det var under den indkommende syvende stråles
påvirkning, at fremkomsten af radium blev muliggjort, og det
er gennem denne samme påvirkning, at vi vil opdage nye kos-
miske stråler. De er ligeledes altid til stede i vort univers,
men de benytter substansen af den indkommende stråleenergi
som den vej, ad hvilken de kan nå frem til vor planet og på
den måde blive åbenbaret. (EP1 e.369-370; EP1 d.381-382). 
[side 163]

Planteriget

Nr. Rige Stråle Udtryk
2. Plante-. . . . . . . . II. Kærlighed- Magnetisme

visdom
IV. Skønhed eller Konformitet i farve

harmoni
VI. Idealistisk Opadstræben

hengivenhed
(EP1 e.216; EP1 d.238)

I planteriget er den anden stråle særlig virksom, idet den
blandt andet frembringer blomsternes magnetiske tiltrækning.
Den anden stråles mysterium findes skjult i betydningen af
blomsternes dufte. (EP1 e.44-45; EP1 d.72).

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
rige 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 norma-
le tendens til udvikling. Den har bragt planteri-
gets latente kim, der befinder sig i jorden, op til
overfladen. Den udgør energien for ydre frem-
komst. [side 164]
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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 fry-
de 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 iso-
lerer en duft. Men for den indviede er duften fra et helt rige et
velkendt fænomen. (EP1 e.242-243; EP1 d.263).

I planteriget kan vi se den anden stråle for kærlighed-visdom
virke, symbolsk, i en af sine store fuldbyrdelser. Tiltræk-
ningskraft i betydning af skønhed, farve, form, udbredelse og
duft kan ses overalt, og havde I blot øjne til at se virkelighe-
den, så ville livets syntese fremstå for jer i al sin pragt. På
samme måde som den sidste af de fem sanser, der gør sin til-
stedeværelse mærkbar i mennesket, lugtesansen, endnu kun
forstås i begrænset omfang og dens betydning endnu ikke er-
kendes, samtidig med at dens relation til den analytiske og
skelnende tænkeevne ikke er videnskabeligt anerkendt, på
samme måde forbliver planterigets »tiltrækningskraft« (i eso-
terisk forstand) uforståelig. Den er planetens strålende klæd-
ning og åbenbares af solen; den er det opnåede udtryk for det-
te naturriges iboende liv og er virkningen af manifestationen
af tre guddommelige og fungerende aspekter af denne »særli-
ge« guddommelige søn, idet han virkeliggør sin skæbne i
form og gennem stof. (EP1 e.244; EP1 d.264-265).

Dyreriget

Nr. Rige Stråle Udtryk
3. Dyre-. . . . . . . . . III. Tilpasningsevne Instinkt

VI. Hengivenhed Tam tilstand
(EP1 e.216; EP1 d.238).

Den tredje stråle er især relateret til dyreriget, idet den skaber
den tendens til intelligent aktivitet, som vi kan iagttage hos
højere husdyr. (EP1 e.45; EP1 d.72). [side 165]

Påvirkning: Den tredje stråle for aktiv intelligens eller tilpas-
ning 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 beskrives
som »dyrets målrettethed«. Derefter – ved dette stadium og
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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 mennesket, sådan at han bli-
ver det ønskede mål. Dette kan ses hos de tamme, de dresse-
rede dyr og husdyrene.

Resultater: I ét tilfælde oplever vi, at den tredje stråle ska-
ber fremkomsten af instinkt, der på sin side skaber og anven-
der 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, at relatio-
nen mellem menneske og dyr, hvor stor vi end må anse for-
skellen 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 elske, at tjene
og til at træde ud af flokken og ind i gruppen. Tænk over or-
dene i denne sidste paradoksale udtalelse. (EP1 e.251-252;
EP1 d.271-272).

Dyreriget besidder en kvalitet, der indeholder et voksende in-
stinktivt formål, hvilket – i sin højeste form – viser sig som
de mere udviklede dyrs tilknytning og hengivenhed til men-
nesket. Bag dyrenes tilsynekomster findes en stadig oriente-
ring hen imod forståelse og som konsekvens heraf en dragen
imod de livsformer, der svarer til det, de ønsker. Derfor ind-
virkningen fra femte stråle for konkret viden, som strømmer
gennem den menneskelige familie til det tredje naturrige.
(EP1 e.198; EP1 d.220-221).

Det punkt, der må fremhæves i forbindelse med menneskets
ansvar i relation til dyrene, er, at dyreverdenen legemliggør to
guddommelige aspekter, to guddommelige principper; derfor
virker to hovedstråler i tilknytning til deres udtryk eller mani-
festation. [side 166] Disse to aspekter findes også i menne-
sket, og det er i forbindelse med disse to områder, som men-
nesket deler med dyrene, at menneskets ansvar og virke lig-
ger … 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 påvir-
ker dyreriget kraftigere, end det er tilfældet for mennesket. …

Den anden stråle er naturligvis til stede i sit formopbyg-
gende aspekt som flokinstinkt og som grundlag for den seksu-
elle relation blandt dyrelegemer. Anden stråle opfylder en lig-
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nende funktion hos menneskene, og ad disse to energibaner
findes kontaktpunkterne samt muligheden for at påtage sig
ansvar. (EP1 e.254-255; EP1 d.274-275).

Af ovennævnte fremgår det tydeligt, at den bestående indbyrdes
relation mellem dyr og mennesker bevirker, at dyrene bringes et
skridt fremad til det, der kaldes individualisering. …

Der findes flere faktorer, der er afgørende for individuali-
seringen, og nogle af dem er de stråleimpulser, der på det giv-
ne tidspunkt er aktive. De er blandt andre:

a. Dyrets egen stråle. Elefanter er på den første stråle; hunde
er udtryk af anden stråle; katten er en tredje stråle livsma-
nifestation og hesten en sjette stråle. Dyr på andre stråler
er endnu ikke rede til individualisering.

b. Strålen for den bestemte person eller de personer, som dy-
ret er knyttet til.

c. Strålen eller strålerne for en speciel periodisk cyklus.
(EP1 e.258-260; EP1 d.278-280). [side 167]

Menneskeriget

Nr. Rige Stråle Udtryk
4. Menneske-. . . . . . . . . IV. Harmoni gennem Erfaring,

konflikt vækst
V. Konkret viden Intellekt

(EP1 e.216; EP1 d.238).

Påvirkning: To stråler af guddommelig energi er særdeles ak-
tive 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, der leder menne-
skeheden. Der er en numerisk relation at bemærke her, idet
det fjerde skabende hierarki af menneskelige monader, den
fjerde stråle, i denne den fjerde runde, på den fjerde planet,
Jorden, er overmåde aktive. Det er deres nære indbyrdes rela-
tion og samspil, der er ansvarlig for, at menneskeheden har
en fortrinsstilling. I andre runder har menneskeheden ikke
været den dominerende evolution eller den mest betydnings-
fulde. I denne runde er den det. I næste runde vil den domine-
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rende evolution være evolutionen af sjæle på det astrale plan
og devariget. Menneskeheden vandrer nu rent symbolsk i da-
gens lys på jorden, og de to nævnte stråler var ansvarlige for
processen med hensyn til at indlede den menneskelige evolu-
tion i denne større cyklus. Vort mål er at harmonisere de hø-
jere og lavere aspekter eller principper, både individuelt og
som helhed. Det medfører konflikt og kamp, men frembringer
til sidst skønhed, skaberkraft i kunst samt syntese. Dette re-
sultat havde ikke været muligt uden den intense indvirkning
af femte stråle for konkret viden, som – i konjunktion med
fjerde stråle – frembragte den genspejling af guddommelig-
hed, som vi kalder et menneske.

Den menneskelige entitet udgør i den subjektive side af
sin [side 168] natur en mærkværdig syntese, idet den frem-
bringer en fusion af liv, kraft, 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 menneskehe-
dens liv og styrer med tiltagende
styrke menneskets mentale liv
samt betinger dets mentale lege-
me.

Strålerne II og VI. . . . . . . . styrer med intens styrke menne-
skets emotionelle liv og betinger
typen af dets astrale legeme.

Strålerne III og VII. . . . . . . styrer det vitale, fysiske liv og det
fysiske legeme.

(EP1 e.319-321; EP1 d.335-336).

Resultater: Gennem den aktive virksomhed af (den fjerde og
femte stråle) aktiveres den fjerde stråle, der efterhånden tilve-
jebringer intuitionen i mennesket. Den femte stråle er ansvar-
lig 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 natur-
riget før og naturriget efter sit eget.

1. Sjælenes rige. . . . . . . . . . Intuition
2. Menneskeriget. . . . . . . . . Intellekt
3. Dyreriget. . . . . . . . . . . . . Instinkt
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Heraf kommer hans problem og heraf kommer hans herlig-
hed. Vi kunne også sige, at gennem foreningen af den positi-
ve intuition og det negative instinkt fødes intellektet, idet
mennesket i sig selv gentager den store skabende proces, som
udspiller sig i universet. Dette er bevidsthedens indre skaben-
de side, ganske som vi har den ydre skabende side i skabel-
sen af former. (EP1 e.321-322; EP1 d.337). [side 169]

(Den tredje) stråle fremskynder den skelnende faktor gennem
mental aktivitet, der på sin side afbalancerer den såkaldte
kærlighedens natur, og den er i sandhed årsag til vor evolutio-
nære vækst. Ved skelnende og selektiv aktivitet går livet i
former fra den ene erfaring til den anden, idet kontaktområdet
stadigt udvides. Det er strålen for intelligent aktivitet, der do-
minerer mennesket på nuværende tidspunkt. Menneskene er
centreret for en stor dels vedkommende i deres egne person-
ligheder; de er »egocentriske« i psykologens terminologi;
psykologen erkender (i nogle tilfælde) egoets integrerende
princip, men erkender endnu ikke det overskyggende ego el-
ler sjælen, undtagen under den uklare betegnelse: »det overbe-
vidste«. Vi har således en menneskehed, som er engageret i
en overvældende aktivitet, og som overalt viser en levende,
skelnende og intellektuel interesse for alle slags fænomener.
Denne tendens til at være aktiv vil fortsætte og tiltage og in-
tensiveres, indtil den ariske race smelter sammen med den
kommende store rodrace, som vi endnu ikke har noget navn
for, skønt vi erkender, at i den race vil intellektet tjene intui-
tionen. Menneskelig aktivitet anses nu for at have nået en
utrolig hastighed og en intensitet i vibration, dog er den, set
ud fra de videndes synsvinkel, kun lige begyndt at komme til
udtryk og er endnu forholdsvis svag. Tendensen til, at vitali-
teten er i tiltagende, vil kunne bemærkes, når I studerer histo-
rien, og sammenligner det tempo, mennesket lever med i dag
samt kompleksiteten og de mange dynamiske interesser i
hans liv, med det tempo, der var gældende for gennemsnits-
mennesket for to hundrede år siden. De sidste femogtyve år
af menneskets historie har vist en vældig acceleration sam-
menlignet med forholdene for halvtreds år siden (udgivet i
1936).

Årsagen til denne vækst af intelligent aktivitet og hurtighe-
den i respons og kontakt kan findes i den subjektive kends-
gerning, at menneskeheden med stor hast er i færd med at in-
tegrere den menneskelige naturs tre aspekter til en enhed, der
kaldes personlighed. Menneskene vedbliver med at være per-
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sonligheder, der forener deres fysiske, emotionelle og menta-
le aspekter til ét udtryk; følgelig er de bedre i stand til at re-
spondere på strålen for den integrerede personlighed af den
Ene, i hvem de lever, røres og har deres væren. [side 170]

Taler vi derfor om menneskets livsproblem, kan vi konsta-
tere, at det påvirkes kraftigt af de to store indflydelser, der
virker ind på menneskeriget, den kosmiske stråle for solsyste-
met, strålen for kærlighed-visdom, og den kosmiske stråle for
planeten, hvilket er personlighedsstrålen for den planetariske
Logos, strålen for aktiv intelligens eller tilpasning. Mennesket
kan defineres som en enhed af bevidst liv, der er bragt til
håndgribeligt udtryk ved Guds fint skelnende kærlighed.
Gennem menneskets livsoplevelser præsenteres han for utalli-
ge valg, der gradvis skifter fra det håndgribelige område til
det uhåndgribelige. Da han tiltrækker eller tiltrækkes af livet i
omgivelserne, bliver han mere og mere bevidst om en række
skiftende værdier, indtil han når det punkt i sin udvikling,
hvor dragningen eller den magnetiske tiltrækning fra den sub-
jektive verden og de uhåndgribelige mentale og åndelige rea-
liteter er stærkere end de faktorer, der hidtil har været tillok-
kende for ham. Hans sans for værdier betinges ikke længere
af:

1. Tilfredsstillelse af hans instinktive animale natur.
2. Begær af mere emotionel og sentimental art, som hans

astrale legeme kræver.
3. Den mentale naturs og den intellektuelle trangs tilskyndel-

se og behag.

Han bliver kraftigt tiltrukket af sin sjæl, og det skaber en
vældig revolution i hele hans liv, idet ordet »revolution« skal
forstås i dets sande betydning som en fuldstændig omvælt-
ning. Denne revolution er nu i gang i alle livsenheder i ver-
den og i en sådan universel målestok, at den er en af de ho-
vedfaktorer, der skaber den nuværende styrke i eksperimen-
telle ideer i den moderne verden. Sjælens tiltrækkende kraft
øges til stadighed, og personlighedens tiltrækkende kraft
svækkes i samme grad. Alt dette tilvejebringes ved en for-
søgsproces, der giver erfaring; ved erfaring, der fører til en
mere klog anvendelse af personlighedens kræfter; ved en vok-
sende påskønnelse af en sandere værdi- og realitetsverden og
ved bestræbelse fra menneskets side på at identificere sig
med de åndelige værdiers verden og ikke med de materielle
værdiers [side 171] verden. Betydningens og årsagernes ver-
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den bliver gradvis den verden, hvori han finder lykke, og
hans valg af hovedinteresser og det, han bestemmer sig for at
bruge tid og kræfter på, betinges i sidste instans af de sande,
åndelige værdier. Han betræder da oplysningens vej. Jeg har
forsøgt at beskrive virkningerne af disse to store stråleindfly-
delser i mystiske og filosofiske vendinger, men, i sandhed, alt
det, jeg her har sagt kunne beskrives videnskabeligt og i vi-
denskabelige formler, såfremt mennesket var mentalt udrustet
til at forstå det. Men dette er endnu ikke tilfældet. Alle disse
strålevibrationer, uanset hvilke det måtte være, vil efterhån-
den kunne reduceres til formler og symboler.

Reaktion over for omgivelserne, sensitiv respons på de
stråleindflydelser, der styrer og udtrykker sig gennem de for-
mer, menneskets omgivelser er sammensat af, en voksende
evne til at skelne mellem energier og kræfter, en langsomt ud-
viklende sans for værdier (den sans, der i sidste instans for-
driver 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 ver-
den – alt dette udtrykker virkningen af samspillet mellem de
to stråler for solsystemet og planeten. Disse sammenflettede
stråler strømmer 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 hans
opmærksomhed i den umiddelbare fremtid. Når et menneske
forstår dette og efterlever denne viden, da vil den forblindel-
se, der nu holder verden fangen, forsvinde. (EP1 e.338-341;
EP1 d.352-355).

Den stråle, der styrer hele menneskeriget, er den fjerde stråle
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
[side 172] er den femte stråle for viden gennem skelnen, –
strålen for konkret viden eller videnskab, som den kaldes.
Harmoni gennem konflikt og evnen til at opnå viden gennem
kritisk valg – disse to stråler eller hovedindflydelser strøm-
mer gennem menneskeheden som helhed og driver den frem-
ad til dens guddommelige skæbne. De er de prædisponerende
faktorer, som er af betydning for mennesket, og som han
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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 forstyrrende blændværk. (EP1 e.343;
EP1 d.357).

Det åndelige Hierarki

De syv ashramer udtrykker hver deres strålekvalitet, som er
en af de syv stråletyper. (RI e.380; SI d.386).

De syv store ashramer responderer hver især på en af de syv
stråleenergier og er brændpunkter i Hierarkiet for de syv strå-
ler. Den centrale, ældste og mest betydningsfulde ashram op-
bevarer (på dette tidspunkt) reservoiret af anden stråle energi,
fordi denne stråle styrer dette andet solsystem. Det er ashra-
men for kærlighed-visdom – den ashram, hvor Buddha og
Kristus fik deres indvielser, og som de begge arbejder gen-
nem. …

De andre seks store ashramer blev etableret efterhånden,
som det primitive menneskes invokation nåede et så intenst
udtryk, at det fremkaldte reaktion fra Shamballa via de strå-
lerepræsentanter, der arbejder med styret energi i de tre ver-
dener. Et »udstrålende kraftpunkt« blev etableret, først i rela-
tion til anden stråle ashramen og siden til de andre ashramer.
En efter en blev de syv ashramer grundlagt, efterhånden som
strålerne cyklisk kom i aktivitet i de tre verdener og til sidst
på [side 173] det fysiske plan. De udviklede sig og udvidedes
indtil det tidspunkt – for flere æoner siden – da alle syv ash-
ramer var fuldt organiserede, og der gik en stadig strøm af
mennesker, der var i færd med at frigøre sig fra de tre verde-
ner, gennem dem. (RI e.383-384; SI d.389-390).

Der findes mange ashramer på de forskellige stråler. Min ash-
ram, der er en anden stråle ashram, er naturligvis tæt forbun-
det med K.H.'s ashram, som er den centrale og vigtigste ash-
ram på anden stråles energilinje, fordi den gennemtrænger
det hierarkiske center. Under Kristi ledelse er K.H. i denne
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tid den fungerende repræsentant for anden stråle i Hierarkiet.
Kristus er forbindelsesleddet, når anden stråle kommer til ud-
tryk i henholdsvis Hierarkiet såvel som i Shamballa. Indviede
af høje grader og mestre på alle stråler har deres egne ashra-
mer, men ikke alle er centre for undervisning. Det er noget,
der ikke må glemmes, ligesom den kendsgerning, at de ikke
alle primært er beskæftiget med udvikling af menneskets be-
vidsthed eller med at tilgodese menneskerigets behov. Der
findes andre bevidsthedstyper, der har dyb og overordentlig
stor betydning i Hierarkiets store kæde, der strækker sig fra
under til langt over menneskeriget. Dette er en kendsgerning,
der ofte glemmes. (DNA2 e.609; DNT2 d.669-670).

Hierarkiet er langsomt ved at indføre både Shamballa- og
Vandbærer-energien. Mestrene selv må lære at anvende de
nye indstrømmende energier i planens tjeneste, ligesom det
enkelte menneske i hver eneste inkarnation må lære at arbej-
de med og anvende de tilgængelige astrologiske kræfter, der
påvirker et af hans legemer eller hele hans personlighed. Så-
danne energier kan, som I ved, anvendes til både det gode el-
ler det dårlige. Det er ikke muligt for mestrene at anvende
energi til gavn for det onde, men de må naturligvis kunne be-
herske de nye teknikker og de nye arbejdsmetoder, som de
nye betingelser kræver. De kan enten påvirke selve Hierarkiet
eller føre til reaktioner i det fjerde rige og i de andre naturri-
ger, idet de tilvejebringer hurtige ændringer, hvad angår ret-
ning og indstillinger.

Disse kræfter og energier – fra zodiaken eller fra de syv
[side 174] stråler – er strømmet ind i og gennem vort planeta-
riske liv i utallige æoner. Hver gang de cyklisk kommer til
syne, er der sket ændringer i formerne og substansen i de tre
verdener, som de rammer og gennemtrænger, samt i graden
af den evolutionære respons og de sensitive reaktioner på på-
virkningen. Modtageligheden og reaktionerne hos den men-
neskelige familie som helhed eller hos den enkelte i denne
helhed vil være anderledes end i den foregående cyklus, og
det er sådanne faktorer, Hierarkiet må kæmpe med ved cyk-
lisk at ændre sin egen teknik og sine arbejdsmetoder for at
kunne imødekomme det ændrede behov. Husk det. Det har
aldrig været tydeligere for mestrene end nu. Krigen kan må-
ske betragtes som et oprør fra naturens formside mod de gam-
le betingelser, og fra Den sorte loges side som et oprør mod
de nye tiltagende og betingende faktorer. Mellem disse to
kræfter – den ene sensitiv og fremadrettet og parat til det, der
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er nyt og bedre, og den anden reaktionær, statisk og besluttet
på at få et kvælende greb om livet i formen – står Hierarkiet
ved midtvejspunktet

a. og støtter med al sin kraft den side, der er ny, åndelig og
ønskværdig.

b. og tilpasser sig samtidig de nye betingelser og de nye fak-
torer.

c. som en mur af stål, ubrydelig og ubevægelig mellem men-
neskeheden og det ondes kræfter.

Dette har været en epoke med kriser, men også det store øje-
blik, som Hierarkiet har forberedt sig på lige siden det blev
grundlagt på jorden. Ned gennem tidsaldrene er menneskene
langsomt blevet skolet og forberedt til indvielse. De er blevet
undervist i at udvikle indviet bevidsthed og har derefter ind-
taget deres plads i Hierarkiets rækker og er – senere  – fortsat
til det højere center, Shamballa. (RI e.235-236; SI d.246-
247).

Menneskehedens vækst og dens evolutionære status (sam-
menlignet med urmennesket og det primitive menneske) kan i
dag ses af kvaliteten i Hierarkiet, som menneskeheden frem-
bragte, og som den henvender sig til efter vejledning og un-
dervisning. [side 175] Det er en interessant oplysning at tæn-
ke over. Glem aldrig, … at eftersom det er menneskeheden,
der har leveret medlemmerne til Hierarkiet – inklusive Kri-
stus, den første fra vor menneskehed, der opnåede guddom-
melighed – så har vi her en garanti og sikkerhed for menne-
skehedens endelige succes.

Hierarkiets tre overhoveder:

1. Kristus, der repræsenterer anden stråle for kærlighed-vis-
dom,

2. Manuen, der repræsenterer første stråle for vilje eller magt,
3. Mahachohanen, der repræsenterer tredje stråle for aktiv in-

telligens,

er ansvarlige over for Verdens Herre for den livsproces og
den impuls, der betinger evolutionsprocessen. Dette udsagn
fremsætter jeg uden yderligere uddybning, fordi emnet i sin
helhed er alt for omfattende … (RI e.369; SI d.375-376).
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Mestrenes stråler

Da mesteren M. (Morya) er på første stråle, strålen for vilje eller
magt, beskæftiger han sig hovedsagelig med at føre den nuvæ-
rende Manus planer ud i livet. Han virker som inspirator for ver-
dens statsmænd. Gennem Mahachohanen håndterer han kræf-
ter, som vil tilvejebringe de ønskede tilstande til fremme af
menneskehedens evolution. På det fysiske plan bliver de store
nationale ledere, som har langtrækkende visioner og internatio-
nale idealer, påvirket af ham, og med ham samarbejder nogle af
de store devaer fra mentalplanet. Tre store grupper af engle ar-
bejder sammen med ham på mentale niveauer i forbindelse med
de lavere devaer, som beliver tankeformer og derved holder liv i
de tankeformer, der udgår fra menneskehedens ledere til gavn
for hele menneskeheden. (IHS e.54-55; IMS d.69).

Mesteren Koot Humi … er på anden stråle for kærlighed-vis-
dom. … (Han) har stor erfaring og en bred uddannelse, idet
han oprindeligt er uddannet på et af de britiske universiteter
og taler flydende engelsk. … Han befatter sig i stor udstræk-
ning [side 176] med at belive visse af de store filosofiske ret-
ninger og interesserer sig for en række filantropiske virksom-
heder. Han er blevet overdraget det hverv hovedsageligt at
stimulere manifestationen af den kærlighed, som ligger latent
i alle menneskers hjerter, og i menneskehedens bevidsthed at
vække sansen for broderskabets fundamentale kendsgerning.

Specielt i denne tid interesserer mesteren M., mesteren
K.H. og mesteren Jesus sig stærkt for arbejdet med så vidt
muligt at forene østerlandsk og vesterlandsk tænkning, sådan
at østens store religioner og den senere udvikling af den krist-
ne tro med alle dens mange forgreninger kan være hinanden
til gavn. Det er et håb, at der derved til sidst vil opstå en stor
universel kirke. (IHS e.55-56; IMS d.70).

Mesteren Djwhal Khul … er ligeledes en adept på anden strå-
le for kærlighed-visdom. … Han arbejder med dem, der ud-
øver healing, og samarbejder ukendt og usynligt med dem,
der søger efter sandhed i verdens store laboratorier, med alle
dem, hvis alvorlige hensigt det er at bringe healing og trøst til
verden, samt med de store, filantropiske verdensomspænden-
de bevægelser som fx Røde Kors. Han tager sig af adskillige
af de andre mestres elever, som kan have gavn af hans belæ-
ring, og inden for de sidste ti år har han aflastet både meste-
ren M. og mesteren K.H. for en hel del af deres undervis-
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ningsarbejde, idet han fra dem har overtaget nogle af deres
elever og disciple for en nærmere bestemt tid. Mesteren D.K.
arbejder ligeledes i stor udstrækning med visse grupper af
æternes devaer, med healings-devaerne, der samarbejder med
ham for at helbrede nogle af menneskehedens fysiske lidelser.
Det var ham, som dikterede en stor del af den meget betyd-
ningsfulde bog, Den hemmelige lære, og som viste H.P. Bla-
vatsky mange af illustrationerne og gav hende mange af de
data, der kan findes i denne bog. (IHS e.57-58; IMS d.72).

Nu kommer vi til det arbejde som jeg (D.K.), en anden stråle
mester, forsøger at udrette. Med hvilke energier arbejder jeg?
Hvad er målet for min stræben under ledelse af de tre store
herrer i Hierarkiet? Jeg arbejder med energien for rette men-
neskelige [side 177] relationer; det er en bestemt og integre-
ret del af den anden stråles energi. Det er en magnetisk ener-
gitype som fører mennesker sammen for at skabe forbedrin-
ger og den rette forståelse. Denne energi er også på en ejen-
dommelig måde beslægtet med den første stråles energi, vilje
eller magt. Måske kan I bedre forstå det hvis jeg siger at vil-
jen-til-det-gode er et aspekt af viljesstrålen, men at god vilje
er et attribut af den anden stråles kærlighed-visdom, og for-
binder således denne stråle med den første stråle. …

I denne særlige, men relativt korte cyklus er min ashram i
en nøgleposition. Den er tæt forbundet med mesteren Moryas
første stråle ashram, gennem det arbejde som udføres af men-
nesker af god vilje og gennem goodwill-bevægelserne i ver-
den i denne tid. Den gode vilje er essentielt et udtryk for den
anden stråles kærlighed og visdom, og er derfor et aspekt af
alle ashramer i den store anden stråle ashram, dvs. Hierarkiet.
Men alt arbejde med den gode vilje i dag bliver stimuleret til
største aktivitet gennem den første stråles dynamiske energi,
som er udtryk for viljen-til-det-gode.

I har derfor denne dynamiske energi kanaliseret gennem
den ashram jeg er ansvarlig for. Denne ashram arbejder også
tæt sammen med mesteren R.'s ashram, fordi den gode viljes
energi og intelligente aktivitet er vort mål, og dens udtryk
gennem intelligens anvendt med visdom og dygtighed i hand-
ling er opgaven for alle mennesker af god vilje overalt i ver-
den. Når arbejderbevægelsen engang bevæges af den gode
viljes energi, vil der ske fundamentale forandringer i verden.
Jeg vil bede alle som arbejder med den gode vilje forsøge at
nå arbejderbevægelsen i alle lande med disse ideer, fremstil-
let på den rigtige måde. (EXH e.669-670; HF d.659-660).
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Energien for rette menneskelige relationer … er underordnet
kærlighed-visdomsenergien – den første af de store indstrøm-
mende energier. Den udgår derfor fra den sekundære ashram
som jeg (D.K.) er ansvarlig for. Om den har jeg skrevet en hel
del og med nogen succes. »Rette menneskelige relationer« er
ikke bare god vilje, som folk sædvanligvis tænker; de er et
produkt eller resultat af god vilje og tilskynderen til konstruk-
tive [side 178] forandringer individer, samfund og nationer
imellem. Jeg behøver ikke at skrive mere om det, for I har til-
strækkeligt undervisningsmateriale til at vejlede jer. Jeres
daglige handlinger vil udtrykke jeres gode vilje og være rettet
mod det mål at fremme rette menneskelige relationer, hvis I
er rigtigt orienteret inden for menneskehedens rækker og i
forhold til Hierarkiet. (EXH e.647; HF d.638-639).

… Mesteren Serapis … er mesteren på fjerde stråle, og de
store kunstretninger i verden, udviklingen inden for musik,
malerkunst og dramatik, modtager fra ham en livgivende im-
puls. For tiden vier han deva-arbejdet eller engle-evolutionen
det meste af sin tid og sin opmærksomhed, indtil deres ind-
flydelse åbner mulighed for den store åbenbaring i musikkens
og malerkunstens verden, som er umiddelbart forestående.
(IHS e.60; IMS d.74-75).

På femte stråle for konkret viden eller videnskab finder vi
mesteren Hilarion, som i en tidligere inkarnation var Paulus
fra Tarsus. … Det var ham, som bragte verden den okkulte
afhandling »Lys på vejen«, og hans arbejde er især interes-
sant for det brede publikum i den nuværende krise, for han
arbejder med dem, som er ved at udvikle intuition. Han kon-
trollerer og transmuterer de store bevægelser, som har til for-
mål at drage sløret fra det usynlige. Det er hans energi, som
gennem hans disciple stimulerer grupperne for psykisk forsk-
ning overalt, og det var ham, der gennem sine forskellige ele-
ver indstiftede den spiritualistiske bevægelse. Han overvåger
alle dem, som har højere psykiske evner, og han hjælper dem
med at udvikle deres evner til gavn for gruppen. For dem,
som søger efter sandheden, arbejder han sammen med visse
devaer på astralplanet, for at lukke op for den subjektive ver-
den, som ligger bag den grove materielle. (IHS e.59; IMS
d.73-74).

Mesteren Jesus, som er brændpunktet for den energi, der
strømmer igennem de forskellige kristne kirker … arbejder
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især med masserne frem for med det enkelte menneske, selv
om han har samlet en ret så talrig skare af elever omkring
[side 179] sig. Han er på den sjette stråle for hengivenhed el-
ler abstrakt idealisme, og hans elever er ofte kendetegnet ved
den fanatisme og hengivenhed, som kom til udtryk blandt
martyrer i de tidlige kristne tider. … Han har fået det hverv,
at skulle lede vestens tænkning ud af dens nuværende urolige
tilstand og ind i de fredfyldte vande, hvor der er vished og vi-
den, og i Europa og Amerika at berede vejen for verdenslære-
rens endelige komme. (IHS e.56; IMS d.70-71).

Mesteren R. (Rakoczi) er på syvende stråle, strålen for cere-
moniel orden eller magi, og han arbejder for en stor del igen-
nem esoterisk ritual og ceremoniel og er levende interesseret i
de hidtil ukendte virkninger af frimurernes og de forskellige
broderskabers og kirkers ceremonier overalt. (IHS e.58-59;
IMS d.73).

Hierarkiet vil inden for de nærmeste få år (udgivet i 1942)
frem for alt arbejde gennem tre grupper af mestre, som befin-
der sig på første, anden og tredje stråle. Mestrene på første
stråle beskæftiger sig med indflydelsesrige personer i verdens
regeringer, der alle er under indtryk fra deres sjæl, og som
alle fuldbyrder deres individuelle skæbne og påvirker deres
respektive nationer i overensstemmelse med den nationale
skæbne. Den intensive og tilsyneladende destruktive omstil-
lingsperiode har været drastisk, men nødvendig. Dette må
man ikke glemme. Nødvendigvis er der forekommet fejltagel-
ser ved fremgangsmåden, og loven om kærlighed er ofte ble-
vet krænket. Imidlertid har kritikere af de anvendte metoder
undertiden fortolket kærligheden til bevidsthedens form-
aspekt, som om den var synkron og lig med loven om kærlig-
hed. Det er forståeligt. Men de store, nationale tilpasningers
tid må snart være forbi, og de nødvendige omstillingsproces-
ser fuldbyrdet. Dermed skulle over hele verden i større må-
lestok indledes en periode med fornyede kontakter og forbin-
delser, og kunne ses etableringen af venskaber og begyndel-
sen til en ny æra af rette og konstruktive kontakter i verden.
Hidtil har dette aldrig været muligt i større udstrækning som
følge af den kendsgerning, at menneskeheden ikke havde lidt
tilstrækkeligt og derfor ikke var tilstrækkeligt sensitiv over
for andre. Den [side 180] havde ingen indre integration, som
det nu er muligt at opnå, på grund af vore udviklede kommu-
nikationsmidler og den øgede telepatiske sensitivitet. Mis-
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brug af livets lov som sådan erkendtes ikke generelt og blev
heller ikke forstået af tilstrækkeligt mange mennesker. De
stærke første stråle indflydelser ændrer hurtigt og væsentligt
alt dette, og ud fra de allerede lærte lektier kan opbygningen
af den nye civilisation blive mulig.

Aktiviteten af mestrene på anden stråle intensiveres nu, og
den nye civilisations bygmestre – der arbejder gennem de re-
ligiøse organisationer, alle landes uddannelsessystemer og
den store hær af tænkende mænd og kvinder overalt – kan af-
gjort begynde deres virke. Det er først og fremmest i denne
afdeling, at den nye verdenstjenergruppes arbejde kan iagtta-
ges og udvikles. …

Tredje stråles mestre arbejder ihærdigt i forretnings- og fi-
nansverdenen gennem dem, som er besjælet af en ånd af
uselvisk tjeneste – og der eksisterer mange sådanne menne-
sker. Det er et nyt område for åndelig stræben. Det er umuligt
kort at nævne de metoder og planer, som Hierarkiet har i den-
ne krise- og nødsituation i forbindelse med penges betydning
og rette anvendelse. Den alment anvendte metode er inspira-
tion og tilvejebringelse af kriser. Disse kriser giver lejlighed
til aktivitet for visse disciple, og på den måde bliver det mu-
ligt for grupperne eller de implicerede nationer at lære en
nødvendig lektie. Den teknik, disse tredje stråle mestre an-
vender, er at udvikle sindet hos aspiranter og tænkere inden
for forretningsområdet, sådan at de kan tænke i større begre-
ber end i deres egne, selviske forretningsinteresser. Der åbnes
også for kontaktmuligheder mellem medlemmer af den nye
gruppe af verdenstjenere, og de fremstående personer, som
arbejder inden for det økonomiske område, og på den måde
skabes der mulighed for visse erkendelser og et vist samar-
bejde. EP2 e.729-731; EP2 d.683-685). [side 181]

Syvende stråles indflydelse på naturrigerne

Lige for tiden vil (syvende stråle) hovedsagelig komme til
udtryk i forbindelsen og tilpasningen mellem kapital og arbej-
de, som nu er nødvendig, og arbejderbevægelsen vil især bli-
ve involveret. Denne energi bliver assimileret i den mesters
ashram som … (var) ansvarlig for dannelsen af arbejderbevæ-
gelsen – en bevægelse som bragte verdens arbejdere i forbin-
delse med hinanden. Det er interessant at tænke på, at arbej-
derbevægelsen i dag fungerer internationalt; det er en gruppe
som hurtigt lærer og som i sig har spirerne til meget godt; det
er sandsynligvis den gruppe som vil bringe den gode vilje i
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forgrunden af den menneskelige tænkning – på en tankens
tinde. Den mester jeg refererer til hører under mesteren R.'s
ashram. Han aflaster ham i denne fase af arbejdet. (EXH
e.646-647; HF d.638).

En af de uundgåelige virkninger af den syvende stråleenergi
vil være at forbinde og sammenføje de fire naturriger i en tæt-
tere syntese. Dette må gøres som en forberedelse til menne-
skehedens for længst forudbestemte opgave, som er at blive
distributionskanal for åndelig energi til de tre underliggende
riger. Dette er den vigtigste opgave i tjeneste som det fjerde
rige, gennem sine inkarnerede sjæle, har påtaget sig. Udstrå-
lingen fra det fjerde rige vil en dag blive så stærk og så vidt-
rækkende, at dens virkninger vil gennemtrænge hele den
skabte verden til dens nederste dyb, selv ind i mineralriget.
Da skal vi se de resultater, som den store indviede, Paulus,
hentydede til, da han talte om, at hele skabelsen ventede på,
at gudesønnerne skulle manifestere sig. Den manifestation vil
blive en stråleglorie af kraft og kærlighed.

Forøvrigt kan jeg her påpege, at den syvende stråles indfly-
delse vil have tre afgørende virkninger på det fjerde og tredje
naturrige. Virkningerne er, at:

1. Alle dyriske legemer vil blive mere og mere forfinede, og i
menneskehedens tilfælde bevidst forædlede, og således
bragt op på et højere og mere specialiseret udviklingssta-
de. [side 182] Dette foregår i dag med stor hast. Kost og
atletik, udendørsliv og solskin indvirker meget på menne-
skeheden, og i de næste to generationer vil fine legemer og
sensitive naturer begynde at vise sig, og sjælen vil have
langt bedre redskaber at virke igennem.

2. Forbindelsen mellem menneskeriget og dyreriget vil blive
stadigt tættere. Dyr i menneskets tjeneste er almindeligt
accepteret og foregår uophørligt. Mennesket i dyrenes tje-
neste forstår man endnu ikke, selv om der er taget visse
skridt i den rigtige retning. Der må efterhånden skabes en
tæt syntese og et sympatisk samarbejde imellem dem, og
når dette sker, vil man se nogle særlige tilfælde af dyrs me-
diumitet under menneskelig inspiration. Herigennem vil
intelligensfaktoren i dyret (hvoraf instinktet er en begyn-
dende manifestation) hurtigt blive udviklet, og dette er
bare et af de bemærkelsesværdige resultater af den tilsigte-
de menneske-dyr forbindelse.

3. Som en konsekvens af denne accelererede udvikling vil
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man se en hurtig ødelæggelse af visse typer af dyrelege-
mer; meget lavtstående menneskeformer vil forsvinde på
grund af en generel ændring i racetyper hen imod en hø-
jere standard. Mange dyrearter vil også dø ud og er i dag
ved at forsvinde og heraf kommer den stigende interesse
for bevarelse af dyrelivet og oprettelsen af naturparker og
reservater. (DN e.124-125; NS d.119-120).

Virkningen af denne (syvende) stråles kraft på dyreriget vil
blive langt mindre end på menneskeriget, for det er endnu
ikke parat til at reagere på denne planetlogos' vibration og vil
heller ikke blive det før 6. runde, hvor hans indflydelse vil
fremkalde store begivenheder. Men der er ikke desto mindre
nogle virkninger, vi kan nævne her.

På grund af den forøgede aktivitet blandt devaerne, og især
æternes devaer, vil de mindre bygmestre blive stimuleret, så
de med større lethed kan bygge mere sensitive legemer, og
både menneskers og dyrs æterlegeme vil blive mere modtage-
ligt for kraft eller prana. I 6. underrace vil sygdom, som vi
kender den i begge disse riger, blive væsentligt reduceret på 
[side 183] grund af æterlegemernes praniske respons. Det vil
også fremkalde ændringer i det faste fysiske legeme, og både
menneskers og dyrs legemer bliver mindre, mere forfinet og
modtagelig for vibration og derfor bedre egnet til at udtrykke
det grundlæggende formål.

På grund af dets erkendelse af mantraers betydning og dets
voksende forståelse af evolutionens ceremonielle karakter,
sammen med brugen af lyd og farve, vil mennesket blive i
stand til at forstå, oplære og anvende dyreriget bedre. Det er
der allerede tegn på i dag. Fx bringes der i alle vores alminde-
lige tidsskrifter regelmæssigt historier, som handler om dyrs
psykologi og deres mentale indstilling til mennesket, og ved
hjælp af disse og den indkommende stråles kraft kan menne-
sket (hvis det vil) udvikle en langt større sympati for sine
yngre brødre. Ved at mennesket vender sin tankekraft mod
dyrene, vil de få deres latente intellekt stimuleret og på den
måde forberede sig til krisen i næste runde. De studerende
burde være mere opmærksomme på virkningen af én gruppes
bevidsthed på en anden gruppe, og studere hvordan den min-
dre udvikler sig som følge af stimuleringen fra den større. …

Vækst og udvikling i én del af det logoiske legeme fremkal-
der en tilsvarende fremgang i hele legemet. Fx kan intet men-
neske gøre et bestemt og veldefineret fremskridt, uden at dets
broder nyder godt af det. Denne afsmitning viser sig som:
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En forøgelse af hele gruppens bevidsthed.
En stimulering af enhederne i gruppen.
En forøgelse af gruppemagnetismens helbredende eller inte-

grerende virkninger på beslægtede grupper.

For den, der tjener mesteren, ligger der i denne tanke en til-
skyndelse til at forøge sin indsats. Intet menneske, som stræ-
ber efter mesterskabet, kæmper for at nå målet og sigter på at
udvide sin bevidsthed, kan undgå at have en virkning – i sta-
dig bredere spiraler – på alle, det møder: devaer, mennesker
og dyr. Måske er det ikke klar over det, måske er det helt ube-
vidst om den subtile, stimulerende udstrømning, der udgår fra
det, men loven virker alligevel. [side 184]

Den tredje virkning af denne (syvende) stråles fremkomst
kan ved første øjekast virke frastødende – for den vil fremkal-
de store ødelæggelser i dyreriget. I løbet af de næste få hun-
drede år vil mange af de gamle dyreformer dø ud. Der vil ske
store udryddelser til dækning af menneskets behov, gennem
sygdom og på grund af årsager, som er latente i selve dyreri-
get. Vi må hele tiden huske, at en opbyggende kraft også er
nedbrydende, og der er på nuværende tidspunkt brug for nye
former til dyreevolutionen. Det umådelige slagteri i Amerika
er et led i realiseringen af planen. Den indre livsgnist, som
beliver dyregrupperne, og som er det vitale udtryk for et be-
stemt væsen, vil under indflydelse af den 7. stråle blusse op
og fortære de gamle former, så livet kan strømme over i nye
og bedre former. (CF e.462-465; KI d.446-448). [side 185]

Strålerne og menneskets udvikling

Esoterisk psykologi

De mange psykologiretninger har ydet deres bidrag til hele
emnet, og alle har de værdi, for alle indeholder et aspekt af
sandhed. Gennem dem er vi nået frem til en forbløffende vi-
den om mennesket, om hans instinkter og animale mekanis-
mer, om hans reaktioner over for omgivelserne og om hans
sensitive apparat; vi har lært meget om det underbevidste,
hvorfra ældgamle racemæssige synder og viden, undertrykte
komplekser og latente begær såvel som højt organiserede psy-
kiske reaktioner med kolossal kraft vælder op i det bevidste
sind. Vi ved meget om mennesket som en hel fungerende en-
hed, og om den vekselvirkning, der foregår mellem nervesy-
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stemet, kirtelsystemet, musklerne og deres udtryk, i form af
kvalitet, karakter, personlighed og omgivelser. Vi har således
lært meget vedrørende den sammensætning, som kaldes men-
neske, og mennesket, som psykisk væsen såvel som animal
væsen, er en påvist kendsgerning i naturen. Men mennesket,
sjælen, forbliver 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
opmærksomhed på emnet om de syv stråler, sådan at lyset fra
denne esoteriske viden kan rettes mod videnskaben om psy-
kologi. Sådan kan arbejdet for åbenbaring hjælpes frem. …

Er der dukket en ting op i forskernes tanker, efterhånden
som de har studeret mennesket, er det den kendsgerning, at
mennesket i det væsentlige er dualistisk. Psykologien har på-
vist, at der i ethvert menneskes bevidsthed findes en følelse
af dualitet, at mennesket på mystisk vis er to væsener, og at
det er kampen mellem disse to, der har ført til alle de neuro-
ser og komplekser, som stiller store krav til rutinerede psyko-
logers dygtighed at løse op for. Den indviede Paulus referere-
de hertil, da han talte om den evige kamp mellem kødets lyst
og den himmelske natur, og alle aspiranter, som er optaget af
at kæmpe en intelligent kamp hen imod frigørelse, kan vidne
om [side 186] 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
Kristus, den anden person i treenigheden. Forvirrede mænd
og kvinder går i tusindvis til psykologernes klinikker, bæren-
de på byrden af deres dualistiske natur, og psykologer i tu-
sindvis 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 bed-
re kunne fatte naturen af de kræfter, som udgør en af disse
dualiteter. Dette er den sande esoteriske videnskab. Viden-
skaben om de syv kvaliteter eller stråler og deres virkning på
de utallige former, som de danner og beliver, er den kommen-
de nye tilnærmelse til den korrekte metode for skoling og ud-
vikling af den menneskelige familie. Nutidens eksoteriske vi-
denskab ved meget om den ydre form – eller stof-aspektet –
og dens elektriske natur. Esoterisk videnskab ved meget om
naturen af de subjektive energier og de kvaliteter, som farver
og betinger denne form. Når disse to former for kundskab
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kombineres forstandigt, vil vi udvikle en mere sand og mere
nøjagtig psykologi samt en ny videnskab om menneskets kul-
tur. Da vil arbejdet med at forene selve mennesket – menne-
sket, den psykiske entitet og mennesket, den betingende sjæl
– hurtigt gå fremad. (EP1 e.118-120; EP1 d.145-147).

Det er naturligvis i menneskenes interesse, at et studium af strå-
lerne 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. Hans per-
sonlighed findes på én af dem i hver inkarnation, men strålen
varierer i overensstemmelse med egoets eller sjælens stråle. Ef-
ter den tredje indvielse anbringer (hvis man kan bruge et sådant
upassende udtryk) han 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  [side 187] han efter mona-
dens væsentlige enhed. Den kendsgerning, at der findes 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 ener-
gi, idet strålerne kendetegnes ved varierende vibrationsgrad,
og styrer et specielt center i legemet (forskelligt for hver strå-
le), hvorigennem fordelingen sker. Enhver af strålerne virker
primært gennem ét center og gennem de resterende seks i
særlig rækkefølge. Strålen prædisponerer et menneske til en
vis styrke og svaghed og sætter hans begrænsninger såvel
som udstyrer ham med evner. Den styrer den måde, som er
karakteristisk for hans relation til andre mennesketyper, og er
ansvarlig for, hvordan han som form reagerer over for andre
former. Den betinger hans farve og kvalitet, hans generelle
indstilling på personlighedens tre plan, og den former hans
fysiske fremtoning. Visse mentale indstillinger er lette for én
stråletype og vanskelige for en anden, og heraf kommer, at
personligheden i udvikling veksler fra stråle til stråle, fra liv
til liv, indtil alle kvaliteter er udviklet og kommet til udtryk.
Visse sjæle befinder sig inden for bestemte aktivitetsområder
på grund af deres stråleskæbne, og et specielt virkefelt forbli-
ver relativt det samme gennem mange inkarnationer. En leder
eller statsmand har tilegnet sig dygtighed i sin beskæftigelse
gennem mange forsøg inden for dette område. En verdenslæ-
rer har undervist gennem lange tidsperioder. En verdensfrel-
ser har gennem mange inkarnationer haft den opgave at frel-

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



se. Når et menneske har tilbagelagt to tredjedele af sin evolu-
tionære vej, så vil hans sjæls stråletype begynde at dominere
personlighedens stråletype og vil således styre retningen for
hans udtryk på jorden, ikke i (såkaldt) åndelig forstand, men
med hensyn til at prædisponere personligheden til visse akti-
viteter.

Derfor er viden om strålerne og deres kvaliteter og aktivi-
teter set ud fra et psykologisk standpunkt af grundlæggende
betydning … (EP1 e.128-129; EP1 d.155-156). [side 188]

… Sjælens sejr og dens endelige dominans og herredømme i
dette solsystem er givet på forhånd, uanset hvor stort blænd-
værket og hvor hård striden er. At skaffe sig viden om sin
stråleindflydelse er derfor et af aspirantens første skridt hen
imod forståelsen af sit problem og metoden til frigørelse.
Fremtidens psykologi vil koncentrere sig om opdagelsen af de
to stråler, der styrer sjælen og personligheden. Når det er
gjort – gennem et studium af den fysiske type, de emotionelle
reaktioner og de mentale tendenser – vil opmærksomheden
blive rettet mod opdagelsen af de stråler, der styrer de enkelte
vehikler (det mentale, astrale og fysiske legeme). (GLA
e.118; BLV d.109).

Indvirkning af strålekraft på de mennesker, som legemliggør
forskellige aspekter af stråleenergi, vil blive en del af den
kommende udvikling inden for den esoteriske psykologi.
(DNA1 e.295; DNT1 d.332).

… De stråler, der indvirker på menneskeheden … (er) så
mange og så forskellige, at emnets kompleksitet er meget
stort. Der findes talrige påvirkninger, der virker i retning af at
gøre mennesket til det, han 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
efterhånden som formaspektet mere og mere bliver et bedre
og finere responsapparat og en mere plastisk, sensitiv reflek-
tor af det indre menneske, bliver definition og analyse lettere.
Typer aftegner sig med større klarhed i deres fremtoning, og
strålekvaliteterne begynder at dominere. De styrende strålers
præg kan bemærkes mere tydeligt, og evolutionsstadiet kan
erkendes mere nøjagtigt. (EP1 e.347; EP1 d.361-362).
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På individualiseringens stadium er de stråler, der styrer det
fysiske og emotionelle legeme, de fremherskende. Sjælsstrå-
len fornemmes næsten ikke, men glimter kun med et svagt lys
i hjertet af hver lotus. [side 189]

På intellektualiseringens stadium bliver mentallegemets
stråle aktiv. Denne anden proces er delt op i to stadier:

1. Det stadium, hvor den lavere konkrete tænkning udvikles.
2. Det stadium, hvor mennesket bliver en integreret, koordi-

neret person.

På ethvert af disse to sidste stadier bliver den lavere naturs
stråler stærkere. Selvbevidsthed udvikles, og dernæst frem-
står personligheden stadigt mere tydeligt. Den lavere naturs
tre elementaler, dvs. de såkaldte »tre lunare herrers« kraft
(den integrerede personligheds tredobbelte energier) kommer
mere og mere under personlighedsstrålens kontrol. På dette
stadium er der således fire stråler aktive i mennesket, og fire
energistrømme gør ham til det, han er. Sjælsstrålen begynder,
omend meget svagt, at gøre sig bemærket og skaber den kon-
flikt, som alle tænkere erkender.

På discipelskabets stadium kommer sjælsstrålen i tiltagen-
de konflikt med personlighedsstrålen, og den store kamp mel-
lem modsætningernes par begynder. Sjælsstrålen eller dens
energi dominerer langsomt personlighedens stråle, sådan som
den på sin side har domineret de tre lavere legemers stråler.

På indvielsens stadium fortsætter denne dominering, og
ved den tredje indvielse begynder den højeste energi, som et
menneske kan give udtryk for i dette solsystem, at styre – sel-
ve monadens energi.

På individualiseringens stadium bliver mennesket til; han
begynder at eksistere. På intellektualiseringens stadium frem-
træder personligheden tydeligt og kommer til udtryk. På di-
scipelskabets stadium bliver mennesket magnetisk. På indvi-
elsens stadium bliver han dynamisk. (EP2 e.307-308; EP2
d.300-301).

Mens (sjælsherredømmet) fuldbyrdes (den dertil nødvendige
tid er, set ud fra den begrænsede personligheds bevidsthed, af
uhyre lang varighed) fremtræder vehiklernes stråletyper tyde-
ligt, personlighedens stråle begynder at styre livet, og slutte-
lig begynder sjælsstrålen at dominere personlighedsstrålen og
underlægge sig dens aktivitet. [side 190]

Til sidst overtager monadestrålen herredømmet, idet den

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



absorberer personlighedens og sjælens stråle (ved tredje, re-
spektive femte indvielse), og på den måde er dualiteten ende-
ligt og definitivt overvundet, og »kun den Ene, som er, forbli-
ver«. (EP2 e.341; EP2 d.330).

Det fremgår af alt, hvad der er blevet sagt om strålerne, at det
set fra den nuværende synsvinkel hovedsagelig er to af dem,
som vedrører menneskets udvikling: den 4. eller harmoniens
stråle, som er dominerende i den større cyklus, der omfatter
den 4. runde og klode, og den 7. eller ceremonielle magis
stråle, som er en af de mest fremtrædende impulser i forbin-
delse med al objektiv manifestation. Det er først og fremmest
disse to stråler eller planetlogois kraft, der skaber sammen-
hæng i vores kæde, den 4. kæde i det 4. planetsystem og på
vores fysiske klode, Jorden. Den 4. og den 7. stråle veksler,
så den ene midlertidigt optræder som en negativ kraft og den
anden som en positiv. (CF e.441; KI d.427).

Brug som grundlag for alt dit arbejde det, som jeg har skrevet
om de syv stråler og accepter denne lære, som en bevist hy-
potese. Lad dig ikke afskrække af denne accept af nogen aka-
demisk formulering. Du tilhører den nye skole, som er betroet
den opgave at fremføre den nye esoteriske psykologi grund-
lagt på de fem stråler, der manifesterer sig gennem ethvert
menneskeligt væsen – sjælens stråle, personlighedens stråle
og strålerne for personlighedens tre legemer. Det er alt sam-
men energi og kraft, og det tænker den nutidige psykolog
ikke på. Hvis du accepterer og lægger dig fast på denne ok-
kulte hypotese, som din grundlæggende forudsætning, og an-
vender alt, hvad du måtte lære på den okkulte og åndelige læ-
res prøvesten, så vil du opnå meget. Men, … lad først to ting
finde sted: Studiet af strålerne og for det andet deres anven-
delse i det menneskelige liv. Derpå vil følge praktisering og
aktivt arbejde med enkeltpersoner. Du vil lære meget mere
gennem personlige kontakter end fra forelæsninger og bøger,
selvom de også har deres plads.

Dit arbejde må i resten af livet baseres på det rette perspektiv
[side 191] (fri for falske værdier) og en organiseret aktiv tjene-
ste. Disciplin for dit eget vedkommende … og tjeneste for dine
medmennesker vil frigøre megen viden, som du opnåede i tidli-
gere liv … (DNA1 e.644; DNT1 d.709-710).

Strålen for personligheden i et foregående liv efterlader be-
stemte tankevaner og aktivitetsvaner. Den har bygget visse
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uudslettelige tendenser ind i livsrytmen, som der ofte kan
mærkes en dyb taknemmelighed overfor. Det er tilfældet i dit
liv. I en foregående inkarnation var din personlighed på an-
den stråle, der således gav dig en dyb forstående og kærlig
natur og en evne til at omfatte, som er et vigtigt aktiv. Det
tjener til at udligne de første stråle tendenser, som er så do-
minerende i dette specielle liv. Det er vanskeligt for den di-
scipel, som ikke ser hele billedet, og som kun kender kvalite-
ten af det nuværende liv og dets naturlige tendenser (som føl-
ge af stråle indflydelse), at bedømme sig selv rigtigt. (DNA1
e.315; DNT1 d.353-354).

Integrationsmetoder

Menneskehedens fremskridt forløber fra én realiseret integra-
tion til den næste; menneskets grundlæggende integritet be-
finder sig imidlertid i bevidsthedens rige. …

Alle disse forskellige integrationer resulterer i en eller an-
den form for aktivitet. For det første er der personlighedens
selviske og separatistiske tjeneste, hvor mennesket ofrer me-
get for egen interesse og eget begær. Derefter kommer tjene-
ste for menneskeheden, og til sidst tjeneste for planen. Imid-
lertid er den integration, vi først og fremmest skal beskæftige
os med under vort studium af de syv integrationsmetoder, in-
tegrationen af selve personligheden, som gennem tjeneste for
menneskeheden og planen integreres i den helhed, den er en
del af. Husk på, disse stråleteknikker vil sjælen pånøde per-
sonligheden, efter at denne i nogen grad er blevet integreret
til en fungerende enhed og derfor er modtagelig over for sjæ-
len, den styrende intelligens. [side 192]

Første stråle

»Kærligheden til magt skal dominere. De former, der
ikke udøver magt, skal desuden afvises.

Ordet går fra sjæl til form: 'Stå op. Ban dig vej ud i
livet. Nå et mål. For dig skal der ikke være en cirkel,
men en linje.

Forbered formen. Lad øjnene se fremad, ikke til no-
gen side. Lad ørerne være lukket for alle ydre stemmer
og hænderne være knyttet, legemet anspændt og tanken
årvågen. Følelse anvendes ikke til fremme af planen.
Kærlighed indtager dens plads.'

Symbolet for et bevægeligt lyspunkt viser sig over
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panden. Livets grundtone, skønt ikke ytret, høres dog
stadigt tydeligt. 'Jeg vækker magt. Jeg er den Ene. Vi er
en magtenhed. Og alt gælder den Enes magt og herlig-
hed.'«

Sådan er tankemønstret og livsprocessen for mennesket på
første stråle, som i første række søger at styre sin personlig-
hed og dernæst at beherske sine omgivelser. Hans fremgang
består i »opnået herredømme, det at være styret og dernæst
igen at styre«. I begyndelsen er hans motiv selvisk og separa-
tistisk, men det resulterer i manglende tilfredsstillelse. Et hø-
jere mål ses og opnås som følge af tjeneste for planen, indtil
det tidspunkt er inde, hvor første stråle mennesket kan blive
betroet at være Guds tilintetgørende engel – englen, der ska-
ber liv ved at tilintetgøre formen. Sådanne integrerede per-
sonligheder er i begyndelsen ofte ubarmhjertige, selviske,
ambitiøse, selvcentrerede, grusomme, ensidige, uforsonlige,
de viger ikke, er bevidste om, hvad der har betydning samt
om handlingens resultater, men de har ikke i sinde at ændre
sig eller ændre deres retning – de går videre mod deres mål.
De tilintetgør og river ned for at stige til større højder på rui-
nerne af deres tilintetgørelse. På denne måde stiger de og når
op. De træder på andre mennesker og på de små skæbner. De
benytter deres omgivelser som redskab for deres vilje og fort-
sætter ubarmhjertigt deres vej. En mennesketype, som ud-
trykker alle disse egenskaber, findes overalt i livet, og hvor
der [side 193] arbejdes. Det menneske er en tilintetgørende
kraft i sit hjem, sin forretning eller sin nation.

Alt dette er muligt, fordi den første stråle på dette stadium
har integreret personlighedsvehiklerne og samtidig har opnået
kontrol over dem. Mennesket fungerer som en helhed.

Denne proces og fremgangsmåde fører efterhånden menne-
sket frem til et krisepunkt – en krise, der er baseret på den
uforanderlige kendsgerning, at hans guddommelige natur el-
ler eksistens ikke vedblivende kan være tilfreds med at opnå
magt i personlig forstand og i en materiel verden. Magt, der
bruges selvisk, udmatter sin bruger og vækker en magt, der
retter sig mod ham selv; derved tilintetgøres han, fordi han
har tilintetgjort. Han bliver adskilt fra sine medmennesker,
fordi han i sin natur har været isoleret og adskillende. Han
vandrer alene, fordi han har råbt til verden: »Jeg tåler ingen
ledsager, jeg står alene.«

Denne evokationskrise medfører for ham en ændring i det
indre, som da medfører en retningsændring, en forandring af
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hans fremgangsmåde og en anden indstilling. Det beskrives i
Den gamle kommentar (hvor disse teknikker kan findes) i føl-
gende vendinger:

»Den, som går lige frem, vender om på sin vej. Han går
tilbage til sit livs centrum, og dér venter han. Han ræk-
ker sine arme ud og råber: 'Jeg kan ikke stå og gå alene'.
Og mens han står sådan, dannes et kors, og på det kors
indtager han sin plads – sammen med andre.«

Ved denne retningsændring føres han tilbage til sit væsens
centrum, hjertet; hans fremgangsmåde ændres, idet han, i
stedet for at gå lige frem, tålmodigt venter og søger at for-
nemme. En holdningsændring ses, idet han rækker sine arme
ud mod sine medmennesker – mod den større helhed – og på
den måde bliver inklusiv.

Idet han således står stille i centrum og i sit indre søger at
være modtagelig over for omgivelserne, taber han sig selv af
syne, og lyset vælder ind. Det er, som om sløret løftes. Det
første, der åbenbares ham i dette lys, er det forfærdende syn 
[side 194] af det, han har tilintetgjort. Han udsættes for det,
som esoterisk kaldes »lyset, der chokerer«. Langsomt og møj-
sommeligt, ved at bruge hele sin koordinerede personligheds
kraft, og ved i sin fortvivlelse at påkalde sin sjæls magt, be-
gynder han målrettet at genopbygge, hvad han har tilintet-
gjort. Ved opbygningen løfter han hele strukturen op på et
højere niveau, højere end det, han hidtil har været i berøring
med. Dette er opgaven for tilintetgørerne og ligeledes opga-
ven for dem, der arbejder med civilisationer, og som kan be-
tros at virke som tilintetgørende formidlere i samklang med
planen.

Det er interessant at notere sig, når dette stadium er nået
(genopbygningens stadium, som første stråle mennesket op-
fatter det), vil mennesket sædvanligvis gennemgå fire inkar-
nationer, i hvilke han først og fremmest er »mennesket i cen-
trum«, et fokuseringspunkt for ubevægelig kraft. Han er sig
sin kraft bevidst, den han erhvervede, mens han fungerede
som selvisk tilintetgører, men han er også bevidst om neder-
lag og formålsløshed. Derefter gennemgår han en inkarnation,
hvor han begynder at omstille sig til en anden type aktivitet,
og i de tilfælde vil han besidde en tredje eller syvende stråle
personlighed. I tredje inkarnation begynder han definitivt
med genopbygningen og virker da gennem en anden stråle
personlighed, indtil han i fjerde inkarnation kan fungere sik-
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kert gennem en første stråle personlighed uden at miste sin
åndelige balance, om vi kan bruge et sådant udtryk. Gennem
denne type personlighed kan hans første stråle sjæl ytre sig,
fordi disciplen har »genvundet følelse, opnået en guddomme-
lig følelse og fyldt sit ventende hjerte med kærlighed«. I til-
fælde som disse befinder det astrale legeme sig sædvanligvis
på anden stråle, det mentale legeme på fjerde stråle og det fy-
siske legeme på sjette stråle. Dette tjener til at afbalancere el-
ler udligne intensiteten af personlighedens og sjælens første
stråle vibrationer. Det er i selve nyorienteringens tredje liv, at
mennesket belønnes for, at han har standset sin selviske stræ-
ben, og planens aspekter åbenbares da for ham. (EP2 e.350-
354; EP2 d.338-342). [side 195]

Anden stråle

»'Igen står jeg; et punkt i en cirkel, og dog mig selv.'
Kærlighed til at elske skal dominere, ikke kærlighed

til at blive elsket. Evnen til at trække til sig skal domi-
nere, men en dag vil denne evne ikke mere trænge igen-
nem til formernes verden. Det er det første skridt hen
imod en dybere søgen.

Ordet går ud fra sjæl til form: 'Frigør dig for alt hvad
der omgiver dig, det rummer intet for dig, se så på mig.
Jeg er den Ene, som bygger, opretholder og drager dig
videre og op. Se på mig med kærlighedens øjne og søg
den vej, der fører fra den ydre cirkel til punktet.

Jeg, i punktet, opretholder. Jeg, i punktet, tiltrækker.
Jeg, i punktet, styrer og vælger og hersker. Jeg, i punk-
tet, elsker alle, drager dem til centrum og går fremad
sammen med de vandrende punkter mod det store cen-
trum, hvor det Ene punkt står'. Hvad forstår du ved dette
bud?«

Med hensyn til denne anden stråle vil det være rigtigt at erin-
dre, at alle stråler kun er understråler af den anden stråle for
kærlighed-visdom. Den Ene i centrum, som er »punktet inden
for cirklen« af selve manifestationen, har tre hovedkvaliteter:
liv eller aktivitet i form, kærlighed og evne til abstraktion.
Det er guddommens sidstnævnte to kvaliteter, vi beskæftiger
os med i disse formler, og (i forbindelse med anden stråle)
fremtræder dualiteterne attraktion og abstraktion, begge la-
tente og begge i stand til fuldkommen aktivitet inden for de-
res eget område.

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



Der opstår altid et øjeblik i aspirantens liv, hvor han med
forundring begynder at tænke over den reaktion, at han ikke
længere finder nogen tilfredsstillelse ved kendte ting. Det
gamle liv, præget af begær efter velkendte livsudtryk og for-
mer ophører at tiltrække hans interesse. Dragningen eller den
tiltrækkende kraft fra den Ene i centrum (som er hans sande
selv) svigter ligeledes. Den er endnu ikke en fortrolig »kal-
den«. Aspiranten forbliver i en utilfredsstillet tilstand og med
[side 196] en stadigt dybere følelse af meningsløs tomhed,
»hængende i periferien« af den guddommelige »grænsering«,
som han selv har oprettet. Det er på dette tidspunkt og i den-
ne situation, han må reflektere over og anvende denne formel.

Her kunne indskydes det spørgsmål: Hvilken fremgangs-
måde kan der anvendes, og hvordan kan den bruges rigtigt?
Det er ikke muligt at uddybe dette spørgsmål, ud over at gøre
opmærksom på, at alle de med raja yoga systemet forbundne
meditationsprocesser tager sigte på at bringe aspiranten til et
stadium af så intens indre fokusering og årvågen mental
ubundethed, at han vil være i stand til at anvende disse form-
ler med forståelse, effektivitet og kraft i overensstemmelse
med hans stråletype. Hans meditation har skabt den fornødne
samordning. Der er derfor en direkte vej eller linje (symbolsk
set) mellem det tænkende, meditative, reflekterende menne-
ske ved periferien af sjælens indflydelse og selve sjælen, den
som er i centrum. Evokationskrisen lykkes, når først denne
kontaktlinje, denne antahkarana, er oprettet og erkendt og ef-
terfølges af en krise af intens aktivitet, hvori mennesket ok-
kult »frigør sig fra det fjerneste punkt på livets ydre rand og
målbevidst styrer hen imod det centrale punkt«. Sådan lyder
Den gamle kommentar …

Det er ikke muligt at gøre andet end at give disse ideer
symbolsk form, og overlade forståelsen af sjælens mysterier
til dem, hvis sjælsindflydelse når ud til den nævnte periferi,
og dér erkendes som det, den er. Denne krise varer sædvan-
ligvis længe, meget længere, end det er tilfældet, når det dre-
jer sig om en aspirant på første stråle. Har imidlertid anden
stråle aspiranten forstået og udnyttet muligheden og kan se
linjen mellem sig selv og selve centrum, da »bryder lyset
ind«. …

Lys åbenbarer, og åbenbaringens stadium følger nu. Dette
lys på vejen frembringer evnen til at se, og dette syn viser sig
som:
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1. En vision om mangler. Lyset åbenbarer for mennesket,
hvordan han er, eller hvordan sjælen ser personligheden.

2. En vision om det næste skridt fremad, som, når det er ta-
get, viser den fremgangsmåde, der skal følges.

3. En vision om dem, der vandrer samme vej. [side 197]
4. Et glimt af »skytsenglen«, som er den svage genspejling af

nærværelsens engel, solenglen, der vandrer sammen med
hvert menneske fra fødselsøjeblikket til døden, og som le-
gemliggør så meget af det lys, der er til rådighed, og som
mennesket – i et givet øjeblik på evolutionsvejen – kan an-
vende og give udtryk for.

5. Et flygtigt glimt (i ophøjede og sjældne øjeblikke) af selve
nærværelsens engel.

6. Til visse tider, når det skønnes nødvendigt, et glimt af me-
steren for et menneskes strålegruppe. Denne erfaring kan
sædvanligvis deles i to stadier og årsager:

a. I de tidlige stadier, mens der endnu hersker illusion og
blændværk, er det, der kontaktes, en vision om den
astrale illusoriske form på blændværkets og illusionens
plan. Det er derfor ikke et glimt af mesteren selv, men
af hans astrale symbol eller den form, hans hengivne di-
sciple og tilhængere har opbygget.

b. Mesteren selv kontaktes. Dette kan ske, når disciplen
har virkeliggjort de fornødne integrationer af den tre-
dobbelte lavere natur.

På dette tidspunkt af »integration som resultat af åbenba-
ring«, sker fusionen af personlighedsstrålen med den egoiske
stråle. (EP2 e.355-358; EP2 d.342-346).

Tredje stråle

»'Mens jeg trækker i livets tråde, står jeg, indfiltret i mit
selvskabte blændværk. Omgivet er jeg af det stof, jeg
har vævet. Jeg ser intet andet.'

'Kærlighed til sandhed skal herske, ikke kærlighed til
mine egne tanker eller kærlighed til mine ideer eller for-
mer; kærlighed til den beordrede fremgangsmåde skal
herske, ikke kærlighed til min egen vilde aktivitet.'

Ordet går ud fra sjæl til form: 'Vær stille. Lær at stå
tavs, rolig og uden frygt. Jeg, i centrum, er. Se op, tag
denne tråd op, ikke de mange tråde, som du i æoners 
[side 198] løb har vævet. Disse holder dig fangen. Vær
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stille. Jag ikke fra det ene punkt til det andet, lad dig ej
heller bedrage af de ydre former og det, der forsvinder.
Bag formerne står væveren, og han væver i tavshed'.«

Det er denne fremtvungne stilhed, der frembringer den virke-
lige samordning. Det er ikke meditationens stilhed, men leve-
mådens. Aspiranten på tredje stråle er tilbøjelig til at spilde
megen energi på at bevare de glamourøse former, han vedbli-
vende omgiver sig med. Hvordan kan han nå sit mål, når han
uophørligt løber hid og did – vævende, manipulerende, plan-
læggende og arrangerende? Han kommer ingen vegne. Altid
er han optaget af fjerne mål, af det, der kan virkeliggøres i en
eller anden fjern fremtid, og det lykkes ham aldrig at nå det
umiddelbare mål. Han er ofte udtryk for og eksempel på spild
af energi. Han væver for fremtiden, glemmer, at hans lille
stykke vævning er en reel del af et stort hele, og at der kan
komme tider – mens forholdene ændres – hvor hans omhyg-
geligt lagte planer og tidligere års drømme forstyrres, og re-
sultatet bliver formålsløst.

For at modvirke dette må han forholde sig roligt i centrum
og (i det mindste en tid) holde op med at væve; han må ikke
længere skabe muligheder for sig selv, men imødekomme de
muligheder, der kommer på hans vej (en helt anden ting) og
koncentrere sig om det behov, der skal opfyldes. Det er noget
helt andet og frembringer en helt ny psykologisk indstilling.
Når han kan gøre det og er villig til at udvise guddommelig
uvirksomhed, (set ud fra en forblændet tredje stråle indstil-
ling) vil han opdage, at han pludselig har opnået samordning.
Denne samordning skaber selvsagt en krise, der kendetegnes
ved to kvaliteter:

a. Dyb fortvivlelse. Det er en vanskelig og virkelig ulykkelig
periode, fordi det dæmrer i hans bevidsthed, hvor relativt
nytteløs hans vævning og manipulationer er, og hvilket
problem han frembyder for de andre vævere.

b. Den kvalitet, der kan udtrykkes som beslutning om at stå i
åndelig væren og forstå betydningen af den gamle aforis-
me, der ofte er givet til tredje stråle aspiranter:

[side 199]

»Hold op med dit virke. Gå ikke selve vejen, før
du har lært kunsten at stå stille.

Studér edderkoppen, … den er ikke indfiltret i
sit eget spind, som du i dag i dit.«
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Denne krise vækker en forståelse, der, som mange vil erken-
de, er et aspekt af lys. Aspiranten begynder langsomt at arbej-
de med planen, som den er, og ikke, som han tror den er.
Mens han arbejder, kommer åbenbaringen, og han ser tyde-
ligt, hvad han har at gøre. Sædvanligvis indebærer dette, at
han først og fremmest river sig løs og befrier sig fra egne ide-
er. Denne proces tager megen tid, og svarer til den tid, der
spildtes på opbygning af det langvarige blændværk. Tredje
stråle aspiranten er altid mere langsom til at lære end anden
stråle aspiranten, ganske som første stråle aspiranten lærer
hurtigere end anden stråle aspiranten. Når han imidlertid har
lært at være rolig og stille, kan han nå sit mål hurtigere. An-
den stråle aspiranten må opnå den stilhed, der altid er til ste-
de i stormens hjerte eller i en strømhvirvels centrum. Tredje
stråle aspiranten må opnå en mølledams ubevægelige stilhed,
hvad der er ham meget imod.

Når han imidlertid har lært det, finder integrationen sted.
Mennesket er rede til at udføre sin del. (EP2 e.360-362; EP2
d.347-349).

Fjerde stråle

»'Midtvejs står jeg mellem de modstridende kræfter. Jeg
længes efter harmoni og fred og efter den skønhed, der
er et resultat af enhed. Jeg ser de to. Jeg ser intet andet
end modstridende kræfter, og jeg, den ene, står i cirk-
lens centrum. Fred kræver jeg. Mit sind har besluttet
det. Enhed søger jeg med alt, men formen skiller. Krig
finder jeg overalt og isolation. Alene står og er jeg. Jeg
ved for meget.'

Kærlighed til enhed skal herske og kærlighed til fred
og harmoni. Dog ikke den kærlighed, der er baseret på
længsel efter befrielse, efter egen fred, efter enhed, der
fører det med sig, som er behageligt. [side 200]

Ordet går ud fra sjæl til form: 'Begge sider er ét. Der
er ingen krig, ingen uenighed og ingen isolation. Fra det
punkt, hvor du står, ser de modstridende kræfter ud til
at kæmpe. Gå et skridt frem. Se klart med den indre vi-
sions åbne øje, og du vil finde ikke to, men én, – ikke
krig, men fred, – ikke isolation, men et hjerte hvilende i
centrum. Sådan skal Herrens skønhed stråle frem. Ti-
men er inde'.«
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Man bør erindre, at denne fjerde stråle i særlig grad er strålen
for det fjerde skabende hierarki, det menneskelige rige, og
derfor har speciel relation til menneskets funktioner, forhold
og tjeneste som formidlergruppe, som en brobyggende grup-
pe på vor planet. Denne formidlergruppes funktion er at le-
gemliggøre en type energi, enhedsskabelsens energi. Denne
er i det væsentlige en helbredende kraft, der bringer alle for-
mer til endelig fuldkommenhed gennem det iboende livs
kraft, som den bliver fuldkommen ét med. Denne tilstand
fremkaldes gennem sjæls- eller bevidsthedsaspektet, der er
kvalificeret af den pågældende stråle. Forbindelsen mellem
den menneskelige familie og den guddommelige plan består i
den opgave at bringe de tre højere riger på vor planet i nær
forbindelse med de tre lavere naturriger, og på den måde ud-
gøre et udvekslingssted for guddommelig energi. Den tjene-
ste, menneskeheden skal yde, er at skabe enhed, harmoni og
skønhed i naturen, sådan at sjælen i alle former bliver til én
fungerende enhed. Dette virkeliggøres først individuelt, der-
efter i gruppeformation, og sluttelig gennem et helt naturrige.
Når det sker, vil det fjerde skabende hierarki overvejende sty-
res af den fjerde stråle (dvs. majoriteten af dets egoer vil have
en fjerde stråle personlighed, hvorved fusionsopgaven lettes),
og dets fremskredne enheders bevidsthed vil helt normalt
fungere på det fjerde plan for buddhisk energi eller intuitiv
bevidsthed.

Det er denne virkeliggørelse, der tilvejebringer den til-
strækkelige drivkraft til koordinering. Denne koordinering
eller følelse af enhed er ikke på nogen måde en mystisk op-
fattelse eller den bevidsthed, hvorved mystikeren sætter sig i
forbindelse med guddommen. Mystikeren har stadig en følel-
se [side 201] af dualitet. Det er heller ikke denne følelse af en
identifikation, der kan kendetegne okkultisten; den indbefat-
ter endnu en bevidsthed om individualitet, selvom denne in-
dividuelle bevidsthed efter ønske kan smeltes sammen med
helheden. Det drejer sig om en næsten uforklarlig bevidsthed
om gruppefusion med en større helhed, og ikke så meget om
individuel sammensmeltning med helheden. Før denne fusion
er blevet til en erfaring, er det næsten umuligt at forstå den
ved hjælp af ord eller udtrykke dens betydning og mening.
Den er en genspejling, om jeg må udtrykke det sådan, af nir-
vana-bevidstheden; jeg understreger, den er en genspejling,
men ikke selve denne bevidsthed.

Når denne fjerde stråle samordning er skabt, og disciplen
bliver bevidst om den, fremkaldes en krise. Sætningen »di-
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sciplen bliver bevidst om den« er vigtig, idet den viser, at der
kan eksistere bevidsthedsstadier, som disciplen ikke bliver
bevidst om. Indtil de imidlertid er ført ind i hjernens område
og erkendes af disciplen i vågen fysisk bevidsthed, forbliver
de subjektive og er ikke brugbare. De er uden praktisk værdi
for mennesket på det fysiske plan. Den således fremskyndede
krise fører til ny indre oplysning, såfremt den er udnyttet rig-
tigt. Disse kriser frembringes, når personlighedens højere
kræfter og sjælsenergi føres sammen (ofte støder sammen).
De kan således ikke fremkaldes på et lavt udviklingsniveau,
hvor energier af en lav grad er aktive, og personligheden
hverken er integreret eller af særlig høj kvalitet og karakter.
(Er en sådan formulering som »energier af en lav grad« tilla-
delig, når alle er guddommelige? Den fremfører en idé, og det
er det, der ønskes). De kræfter, der er involveret i en sådan
krise, er de integrationskræfter, der virker i en meget højt ud-
viklet personlighed, og de har nødvendigvis en relativ stor
kraft. Det er den integrerede personligheds kraft, i forbindelse
med sjælsenergi, der altid frembringer den type krise, der her
omtales. Kriserne udgør følgelig meget vanskelige øjeblikke i
disciplens liv.

Denne fjerde stråle krise, fremkaldt ved korrekt forståelse
og korrekt brug af fjerde stråle formlen, frembringer neden-
stående successive resultater:

[side 202]

1. En følelse af isolation. Omsat til mere moderne sprog: Der
skabes et kompleks af samme art som det, der midlertidigt
overgik Elias. Han overvældedes af et klarsyn i forbindelse
med det problem, han stod overfor, af sin enestående reak-
tion over for det og også af en ensomhedsfølelse, der hjem-
søgte ham.

2. En følelse af fortvivlende tomhed. De kræfter, der vender
sig mod disciplen, forekommer så overvældende og hans
udrustning så utilstrækkelig og svag.

3. En beslutning om at stå fast i midten og, hvis ikke sejrrigt,
så i det mindste vægre at acceptere nederlag og beslutsomt
indtage den position, som Paulus gav udtryk for med orde-
ne: »At holde stand efter at have gjort alt«.

4. En pludselig erkendelse af den indre kriger, som er usynlig
og almægtig, men som først nu, hvor personligheden er ko-
ordineret, krisen er erkendt og viljen til sejr er til stede, kan
begynde sit virkelige arbejde. Vi burde tænke over dette.
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Når så denne sindstilstand er nået, og disciplen og den indre
mester, soldaten og krigeren, kendes som ét, sker det, der i
nogle meget gamle bøger har været kaldt »frembrud af sej-
rens lys« – en sejr, der ikke bringer nederlag til dem, der er i
krig, men som resulterer i den tredobbelte sejr til de to sider
og den Ene, som er i centrum. Alle tre går fremad mod fuld-
kommenhed. Dette er typisk for en fjerde stråle fuldbyrdelse,
og hvis denne tanke med behørig overvejelse anvendes på det
fjerde naturriges problem – det fjerde skabende hierarki, sel-
ve menneskeheden – vil skønheden i formuleringen og sand-
heden i fremstillingen uundgåeligt komme til syne.

Med dette opflammende lys kommer den åbenbaring, der
så træffende udtrykkes for os i de afsluttende ord af fjerde
stråle formlen. Mennesket ser og forstår den endelige hensigt
med menneskeracen og det mål, der i den guddommelige ma-
nifestations frembrydende storhed ligger foran det fjerde na-
turrige. Det vil være værdifuldt også at huske, at denne åben-
baring erfarer menneskeslægten i tre trin:

[side 203]

1. Individuelt, når disciplen »opgiver kampen for at stå fast,
hvorved han opdager sejren forude og opnår enhed med
fjenden, krigeren og den Ene.«

2. I gruppeformation. Denne tilnærmelse til åbenbaring sker i
dag i verden, og den skaber en meget stor krise med hen-
syn til det arbejde, den nye verdenstjenergruppe udøver.
Deres krise er umiddelbart forestående (udgivet i 1942).

3. I den menneskelige familie som helhed. Denne åbenbaring
erfarer menneskeslægten ved slutningen af tidsalderen, og
derfor behøver vi i øjeblikket ikke befatte os med den. Det
er i det væsentlige åbenbaringen af planen som en helhed,
der indbefatter de forskellige aspekter, som viser, hvordan
menneskeslægten – fra cyklus til cyklus – har opfattet de
mindre aspekter og åbenbaringer, som det til sidst lykke-
des at bringe til konkret manifestation. Det er en åbenba-
ring af guddommens hensigt – den fortidige, nuværende og
fremtidige – som opfattes af dem, der har udviklet de gud-
dommelige aspekter og følgelig er i stand til at forstå.

Denne række af åndelige hændelser eller bevidsthedsudfol-
delser i den enkeltes liv og i gruppen skaber en klar integra-
tion for personlighedens virke på de tre niveauer (mentalt, fø-
lelsesmæssigt og fysisk). Der lægges også fundamentet for de
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fusionsprocesser, der vil forene personlighedens og sjælens
stråler. Hvis dette integrationsbegreb (opnået på de tre ni-
veauer i de tre verdener for menneskelige bestræbelser) an-
vendes på gruppernes aktiviteter og relationer, kan der findes
meget af interesse og oplysende værdi om den nye verdens-
tjenergruppes arbejde. Denne gruppe er, om jeg må udtrykke
det sådan, et forsøg på en eksternalisering af gruppeperson-
ligheden, af de disciple der er forbundne med Hierarkiet.
Hvis vi tænker over dette, vil funktion og relation være åben-
bar.

Lad os nu til de tre ord, der udtrykker de tre stråleformler,
der allerede er nævnt, føje ordet for denne stråle: Standhaftig-
hed. Vi har således:

[side 204]

Første stråle. . . . . . . . . . Altomfattende
Anden stråle. . . . . . . . . . Centralisering
Tredje stråle. . . . . . . . . . Stilhed
Fjerde stråle. . . . . . . . . . Standhaftighed

Tænker vi dybt over disse ord og følgende, vil vi kunne ind-
præge vor bevidsthed grundtonen for de disciple i verden,
som i dag er i stand til at opdage, at deres personlighed eller
sjæl befinder sig på den ene eller anden af disse stråler. Bru-
gen af disse ord af ikke forpligtede disciple i forbindelse med
deres personlighedsstråle og personlighedsudtryk kunne blive
mindre heldig. En tredje stråle personlighed, som fx betoner
stilhed, kunne synke ned i en letargisk tilstand; en første strå-
le personlighed, der søger at blive altomfattende, kunne gå til
yderligheder og anse sig selv for et altomfattende centrum.
Disse ord er magtord, når de anvendes af en discipel, og de
skal anvendes i sjælens lys, ellers kan de have en meget ska-
delig virkning. (EP2 e.363-368; EP2 d.350-355).

Femte stråle

»'Til mig drager jeg min Guds klædning. Jeg ser og ken-
der hans form. Jeg tager denne klædning, stykke for
stykke. Jeg kender dens skikkelse og farve, dens form
og type, dens bestanddele, dens formål og anvendelse.
Jeg står undrende. Jeg ser intet andet. Jeg trænger ind i
formens mysterier, men ikke i mysteriet. Jeg ser min
Guds klædning. Jeg ser intet andet'.
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Kærlighed til formen er godt, men kun for så vidt
formen kendes som det, den er – et kar, der slører livet.
Kærlighed til formen må aldrig skjule det liv, der findes
bagved, den Ene, som bragte formen ind i dagens lys og
bevarer den til sit brug – den Ene, som lever, og elsker
og tjener formen, den Ene, som er.

Ordet går ud fra sjæl til form: 'Bag denne form er jeg.
Kend mig. Værn om, kend og forstå kvaliteten af livets
mange slør, men kend ligeledes den Ene, som lever.
Kend mig. Lad ikke naturens former, deres processer
[side 205] og kræfter hindre din søgen efter det myste-
rium, der bragte dig mysterierne. Kend formen godt,
men efterlad den med fryd og søg efter mig'.

Frigør din tanke fra formen og find mig ventende un-
der slørene, de mangfoldige skikkelser, blændværk og
tankeformerne, der skjuler mit virkelige selv. Lad dig
ikke vildlede. Find mig. Kend mig. Brug derefter for-
merne, som da hverken vil sløre eller skjule selvet, men
vil tillade dette selvs natur at trænge gennem livets slør
og åbenbare Guds udstråling, hele hans magt og magne-
tisme og derigennem åbenbare alt, som eksisterer af
form, liv, skønhed og nytte. Sindet åbenbarer den Ene.
Tænkeevnen kan forene og sammensmelte form og liv.
Du er den Ene. Du er formen. Du er tænkeevnen. Vid
det'.«

Denne femte stråle formel har i dag overordentlig stor kraft
og burde anvendes ofte, men med forsigtighed, af dem, som
befinder sig på denne guddommelige energilinje. Den har
uhyre stærke integrerende egenskaber, men den person, som
anvender den, må huske at visualisere og med sit indre øje se
den velafvejede, afbalancerede fordeling af den guddommeli-
ge energi, der er sat i bevægelse ved anvendelsen af denne
femte stråle formel, sådan at den pågældende åndelige enheds
tre aspekter – tænkeevnen, den som bruger den (selvet) og
formnaturen – kan blive ligeligt stimuleret. Dette udsagn be-
tyder, hvis fx den til rådighed værende sjælsenergi strømmer
ind i den lavere natur, det fysiske menneske, ville det resul-
tere i en nedbrydning af formen og følgelig i menneskets uan-
vendelighed til tjeneste. Hvis på den anden side hele sjæls-
energien strømmer ind i den astrale naturs modtagende kalk,
vil det kun tjene til at forstærke blændværket og skabe fana-
tisme.
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1. Det lavere psykiske (fysiske og astrale) menneske skal
modtage en afbalanceret kraftmængde.

2. Tænkeevnen skal modtage sin del af oplysende energi.
3. En tredje del af denne energi skal tilbageholdes inden for

sjælsnaturens periferi for sådan at afbalancere de andre to.
[side 206]

Dette er en gentagelse af monadens erfaring ved manifestatio-
nen, idet monaden holder et vist mål af energi tilbage i sig
selv, og den udsender energi, der forankres i det energicen-
trum, som vi kalder en sjæl. Desuden strømmer mere energi
ud via sjælen for at skabe et menneske – et udtryk for sjælen
på det fysiske plan, ganske som sjælen er et udtryk for mona-
den på det mentale plan, og de begge også er udtryk for den-
ne ene monade.

Anvendelse af denne formel, som efterhånden skaber en
helt bestemt relation mellem sjælen og de forskellige aspekter
af formen, fremkalder en nødvendig samordning og frembrin-
ger ligesom i de andre, tidligere skildrede tilfælde en krise.
Denne større krise forårsager to mindre kriser i personlighe-
dens bevidsthed:

1. Den krise, hvorved der opnås en balance, der kunne kaldes
en »afbalanceret synsvinkel«. Dette afbalancerede syn for-
årsager meget besvær og fører til, at »livet i glæde og be-
gær ophører«. Det er ingen behagelig erfaring for discip-
len; den fører til, at livet opleves tørt og fattigt og medfører
en følelse af tab; den kræver ofte, at der handles meget
klogt, og hyppigt hengår megen tid, før disciplen har gen-
nemlevet denne erfaring.

2. Denne afbalancerede tilstand, hvor ikke-selvet og selvet,
livsaspektet og formaspektet ses, som de i grunden er (ved
tænkeevnens og skelneevnens anvendelse), fører efterhån-
den til en krise, hvor disciplen må træffe et valg. Han står
foran den vigtigste opgave i sit liv. Denne opgave består i,
at han frigør sig fra formerfaringens greb og bevidst, hur-
tigt, og med bestemt hensigt forbereder sig til indvielsens
store udvidelser.

Når denne dobbelte krise er endt, og det, den har fremkaldt,
har været behandlet på rette måde, da strømmer lyset frem og
fører til en åbenbaring af relationen mellem form og sjæl.
Disse to opfattes da som en enhed på en aldrig tidligere er-
kendt måde, og deres relation erkendes som helt forskellig fra
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de teoretiske relationer, der i almindeligt okkult og religiøst
arbejde gør sig [side 207] gældende. Det vil således være ty-
deligt, hvordan et nyt forhold og en ny type integration mu-
liggøres, og hvordan den femte stråles mentale kvalitet (kri-
tisk, analytisk, adskillende og overdrevent skelnende) kan ud-
vikles til det, man i middelalderen plejede at kalde den »sun-
de fornuft«.

Når dette sker, er form og liv virkelig en enhed, og discip-
len bruger formen efter ønske som redskab for sjælen til vir-
keliggørelse af Guds planer. Disse planer er i overensstem-
melse med Hierarkiets hensigt. Vi har nu fem ord at studere
for disciple på de fem stråler:

Første stråle. . . . . . . . . . Altomfattende
Anden stråle. . . . . . . . . . Centralisering
Tredje stråle. . . . . . . . . . Stilhed
Fjerde stråle. . . . . . . . . . Standhaftighed
Femte stråle. . . . . . . . . . Ubundethed

(EP2 e.368-371; EP2 d.355-358).

Sjette stråle

»'Jeg oplever en vision. Den tilfredsstiller begær; den
nærer og stimulerer dets vækst. Jeg lægger mit liv på
begærets alter – det oplevede, det sansede, det, der til-
taler mig, tilfredsstiller mit behov – et behov for noget
materielt, noget, der nærer følelser, tilfredsstiller intel-
lektet, svarer til mit krav om sandhed, om tjeneste og
min vision om målet. Det er den vision, jeg ser og ople-
ver, den drøm jeg drømmer, den sandhed, jeg holder
fast ved, den aktive form, der imødekommer mit behov,
det jeg fatter og forstår. Min sandhed, min fred, mit til-
fredsstillede begær, min drøm, min vision af virkelighe-
den, mit begrænsede ideal, min begrænsede tanke om
Gud – for disse kæmper jeg, kæmper og dør.'

Kærlighed til sandhed må altid råde. Begær og aspi-
ration, der rækker ud efter noget materielt eller svinger
sig op hen imod virkelighedens vision, skal altid finde
tilfredsstillelse. Det arbejder mennesker for, driver sig
selv og trætter andre. De elsker sandheden, som de for-
tolker [side 208] den; de elsker visionen og drømmen
og glemmer, at sandheden begrænses af sindet – snæ-
versynet og stivnet, ensidigt, ikke inklusiv; de glemmer,
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at visionen kun berører mysteriets ydre rand og slører
og skjuler virkeligheden.

Ordet går ud fra sjæl til form: 'Løb ikke bare lige ud.
Vejen, du befinder dig på, fører til Guds livs ydre om-
kreds; den går videre til yderkanten. Stå i centrum. Se
til alle sider. Dø ikke for ydre former. Glem ikke Gud,
som er bag visionen. Hav mere kærlighed til dine med-
mennesker'.«

Det vil således være åbenbart, at sjette stråle disciplen i første
række skal klare den vanskelige opgave at tage afstand fra sin
vision, fra sin forgudede sandhed, fra sine elskede idealer, fra
det af sig selv tegnede billede som den hengivne tilhænger og
discipel, som følger sin mester i døden om nødvendigt, som
tvinger sig selv (af lutter kærlighed til formen) og tvinger alle
sine medmennesker til at hellige sig det, som han forestiller
sig.

Det må erkendes, at han mangler anden stråle disciplens
omfattende kærlighed, der er en genspejling af Guds kærlig-
hed. Han er hele tiden optaget af sig selv, sit virke, sit offer,
sin opgave, sine ideer og sine aktiviteter. Han, tilhængeren,
fortaber sig i sin hengivenhed. Han, idealisten, jages af sin
idé. Han, følgesvenden, følger blindt sin mester, det udvalgte
ideal, og farer vild i sine ukontrollerede aspirationers kaos og
i sine tankers blændværk. …

Sjette stråle aspirantens problem er derfor at skille sig fra
formens trældom (om end ikke fra formen) og at stå roligt i
centrum, ganske som tredje stråle disciplen skal lære at gøre.
Dér lærer han vidsyn og den rette proportionssans. Disse to
kvaliteter vil han mangle, indtil tiden er inde, hvor han kan
indtage sin position og bringe sig i samklang med alle visio-
ner, alle former for sandhed, alle drømme om virkeligheden,
og bag dem alle finde Gud og sine medmennesker. Da, og
først da, kan han betros at arbejde med planen.

Den samordning, der fremkaldes ved denne »fredelige stil-
leståen«, skaber selvsagt en krise, og som sædvanligt en
yderst [side 209] vanskelig krise for aspiranten at håndtere.
Det er en krise, der synes at efterlade ham blottet for driv-
kraft, motiv, fornemmelse, påskønnelse fra andre og formål
med livet. Tanken om »min sandhed, min mester, min idé,
min vej« forlader ham, og endnu har han ikke noget, der kan
erstatte den. Da han befinder sig på sjette stråle og følgelig er
forbundet med det astrale, psykiske livs verden, det sjette
plan, er han særdeles sensitiv over for sine egne reaktioner og
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over for andres ideer om ham og hans sandheder. Han føler
sig som en tåbe og mener, at andre betragter ham som så.
Krisen er derfor alvorlig, da den skal frembringe en fuldstæn-
dig omstilling mellem det store og det lille selv. Hans fanatis-
me, hans hengivenhed, hans voldsomme driven sig selv og
andre, hans spildte anstrengelser og hans manglende forståel-
se for andres synspunkt, alt er borte, men endnu har intet an-
det indtaget pladsen. En følelse af tomhed går hen over ham,
og hans verden ryster. Lad ham stå stille i centrum, fæste sine
øjne på sjælen og en kort tid indstille aktiviteten, indtil lyset
strømmer ind. …

Men når disciplen står over for tomheden og over for sig
selv og overgiver sig til livet i centrum mens han forholder
sig afbalanceret og stille, dog årvågen, vil lyset strømme ind
og åbenbare for ham det, han behøver at vide. Han lærer at
give udtryk for den altomfattende kærlighed, der er hans vig-
tigste krav, og give slip på den snævre, ensidige indstilling,
som han hidtil betragtede som kærlighed. Han hilser alle vi-
sioner velkommen, hvis de tjener til at opløfte og trøste hans
brødre; han byder alle sandheder velkommen, hvis de formid-
ler åbenbaring til andres bevidsthed; han er taknemmelig for
alle drømme, hvis de kan virke som inspiration for hans med-
mennesker. Han tager del i alle, og dog bevarer han sin afba-
lancerede position i centrum.

På den måde kan vi opleve, at den virkelige integration af
denne enhed i sin gruppe nu kan finde sted.

Problemet for disciplen på denne stråle er i høj grad for-
øget derved, at den sjette stråle har været dominerende gen-
nem så mange århundreder og først nu forsvinder. Derfor er
de idealistiske, fanatiske tankeformer, der er opbygget af hen-
givne [side 210] tilhængere på denne stråle, stærke og vedva-
rende. Verden er i dag fanatisk idealistisk, og det er en af år-
sagerne til den nuværende verdenssituation. Det er vanskeligt
for det fanatisk ensidige menneske at gøre sig fri af den her-
skende indflydelse, da den således udviklede energi forstær-
ker det, han søger at lægge bag sig. Kan han imidlertid fatte
den kendsgerning, at hengivenhed, som udtrykker sig gennem
en personlighed, skaber fanatisme, og at fanatisme er separa-
tistisk, ofte grusom, ofte motiveret af gode idealer, men at
den for det meste overser den umiddelbare virkelighed ved at
fare af sted efter en selvskabt vision om sandhed, så vil han
dog nærme sig problemets løsning. Hvis han desuden kan er-
kende, at hengivenhed, der udtrykker sig gennem sjælen, er
altomfattende kærlighed og forståelse, vil han efterhånden
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lære at gøre sig fri af andres og sin egen idealisme og identifi-
cere sig med Hierarkiets idealisme, der er den kærlige virke-
liggørelse af Guds plan. Den er fri for had, fri for stærk beto-
ning af et aspekt eller en del og hindres ikke af tidsopfattelse.
(EP2 e.371-375; EP2 d.358-362).

Syvende stråle

»'Jeg søger at bringe de to sammen. Planen er i mine
hænder. Hvordan skal jeg arbejde? Hvor lægge betonin-
gen? Langt borte står den Ene, som er. Her ved hånden
er der form, aktivitet, substans og begær. Kan jeg for-
binde disse og på den måde danne en form til Gud?
Hvorhen skal jeg sende min tanke, min kraft, ordet jeg
kan tale?

Jeg, en arbejder på magiens område, står i centrum.
Jeg kender nogle regler, nogle magiske kommandoer,
nogle magtord, nogle kræfter, som jeg kan styre. Hvad
skal jeg gøre? Der er fare. Den opgave, jeg har påtaget
mig, er ikke let at gennemføre, men jeg elsker magt. Jeg
elsker, at se formerne komme frem, skabt ved min tænk-
ning, og gøre deres arbejde, fuldbyrde planen og for-
svinde. Jeg kan skabe. Jeg kender ritualerne i Herrens
tempel. Hvordan skal jeg arbejde? [side 211]

'Elsk ikke værket. Lad kærlighed til Guds evige plan
styre dit liv, din tanke, din hånd, dit øje. Arbejd hen
imod at forene plan og hensigt, som må finde sin varige
plads på jorden. Arbejd med planen, koncentrer dig om
din del af det store værk.'

Ordet går ud fra sjæl til form: 'Stå i centrum af penta-
grammet, tegnet på det høje sted i øst, i det lys, der
evigt lyser. Arbejd fra dette oplyste centrum. Forlad ik-
ke pentagrammet. Stå fast i midten. Træk da en linje fra
det, der er udenfor, til det, der er indenfor, og se planen
tage form'.«

Det er ikke muligt at udtrykke dette mere tydeligt. Denne sto-
re og magtfulde stråle er nu ved at komme i manifestation, og
den bringer nye og så stærke energier til mennesket, at vor
tids disciple skal fungere og arbejde med forsigtighed. De
omgås bogstaveligt talt med ild. Det er de børn, der nu inkar-
neres, der engang vil arbejde mere sikkert og mere korrekt
med disse nye kræfter. I mellemtiden er der imidlertid meget
at gøre, og disciplene på syvende stråle kan overveje denne
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formel og søge deres egen fortolkning af den, mens de først
og fremmest stræber efter at stå i øst inden for pentagram-
mets beskyttelse. Når de er klar over den opgave og det arbej-
de, syvende stråle arbejderen skal udføre, og rigtigt forstår
den kendsgerning, at det er et magisk arbejde på jorden at
skabe disse former, som vil legemliggøre Guds ånd (og vor
tid nødvendiggør opbygningen af nye former), vil hver syven-
de stråle discipel se sig selv som en formidler, som den, der
befinder sig midt i opbygningsprocesserne og varetager sin
del af opgaven. Dette vil, om det virkeligt forstås og overve-
jes grundigt, have den virkning, at der skabes samordning. I
det øjeblik denne samordning er opnået, må disciplen da hu-
ske, at det vil betyde en vældig indstrømning af kraft og ener-
gi, som strømmer fra begge de koordinerede punkter, dvs. fra
begge sider og konvergerer i ham, som står midtvejs. Tænk
nøje over denne sandhed, for det er denne kendsgerning, der
altid fremkalder en syvende stråle krise. Det vil være tydeligt,
hvad denne krise antyder. Hvis det pågældende menneske er
[side 212] materielt indstillet, selvisk, ambitiøs og ikke rum-
mer kærlighed, vil den indstrømmende energi stimulere per-
sonlighedens natur, og han vil umiddelbart kæmpe voldsomt
med alt det, vi forstår under den instinktive, psykiske og in-
tellektuelle natur. Når alle disse tre stimuleres, svinges di-
sciplen ofte bort fra centrum ud i en malstrøm af magisk vir-
ke af lavere art – seksualmagi og mange former for sort magi.
Han forblindes af sit motivs skønhed og bedrages af den styr-
ke, hans personlighed har opnået.

Hvis han imidlertid advares om faren og bliver bevidst om
muligheden, vil han stå sikkert i centrum af det mystiske pen-
tagram og lide dér, indtil lyset i øst står op over hans mørke
og afslører for ham, at han stadig står midtvejs. Da kommer
åbenbaringen af planen, for denne må altid være den motive-
rende kraft hos syvende stråle disciplen. Han virker på jorden
på manifestationens ydre plan og arbejder med opbygningen
af de former, gennem hvilke den guddommelige vilje kan
komme til udtryk. Inden for religion samarbejder han med di-
sciple på anden og sjette stråle. Inden for regering arbejder
han med at opbygge de former, der vil skabe mulighed for at
udtrykke første stråle aktivitet. Inden for erhvervslivet samar-
bejder han med tredje stråle energier og dem der administre-
rer og virkeliggør planen. Inden for videnskaben hjælper og
assisterer han arbejderne på femte stråle. Han er opbyggeren,
skaberen, der bringer Guds plan i synlig manifestation. Han
begynder imidlertid med sig selv og søger at bringe sin sjæls
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plan til udtryk i sit eget miljø og sin egen verdslige situation.
Før han er i stand til det, kan han ikke stå i øst inden for pen-
tagrammet.

Det siges okkult, at »pentagrammet er åbent og et sted, der
frembyder fare, når disciplen ikke kender til orden i sit liv, og
når sjælens ritual ikke pålægges, og dens rytme adlydes. Men
pentagrammet er lukket, når der er genoprettet orden, og me-
sterens ritual er pålagt«. Der siges videre: »Hvis disciplen går
igennem det åbne pentagram, dør han. Går han over i det luk-
kede pentagram, lever han. Omdanner han pentagrammet til
en ring af ild, tjener han planen«. (EP2 e.375-378; EP2
d.362-364). [side 213]

Strålerne og det æteriske legeme

Her kommer et fundamentalt udsagn – så fundamentalt, at det
bestemmer og kontrollerer al tænkning vedrørende det æteri-
ske legeme:

Æterlegemet er hovedsageligt dannet af den eller de
dominerende energier, som mennesket, gruppen, natio-
nen eller verden reagerer på i enhver given tidsperiode
eller verdensepoke.

Hvis I klart skal forstå dette, er det nødvendigt, at jeg frem-
fører visse fundamentale udsagn om det æteriske legeme,
som kan vejlede den studerendes tænkning. Hvis de ikke gør
det, vil han nærme sig sagen fra en forkert vinkel; det gør den
moderne videnskab ikke. Den moderne videnskabs begræns-
ning ligger i dens manglende vision; håbet for den moderne
videnskab består i, at den virkelig anerkender sandheden, når
der foreligger bevis. Sandhed under alle omstændigheder er
afgørende, og i den henseende giver videnskaben det ønskede
eksempel, skønt den ignorerer og foragter okkultismen. Ok-
kulte forskere skaber hindringer for sig selv enten ved den
måde, de præsenterer sandheden på, eller ved falsk beskeden-
hed. Begge dele er lige dårligt.

Der er seks vigtige udsagn, som ligger til grund for alle be-
tragtninger over det æteriske legeme, og jeg vil gerne præsen-
tere dem for den studerende som et første skridt:

1. Der er intet i det manifesterede univers – solar, planetarisk
eller i de forskellige naturriger – som ikke har en energi-
form, subtil og uhåndgribelig og dog substantiel, der kon-
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trollerer, styrer og betinger det ydre fysiske legeme, og
som er det æteriske legeme.

2. Den energiform – som ligger bag solsystemet, planeterne
og alle former inden for deres bestemte afgrænsede om-
kreds – er selv betinget og styret af den fremherskende so-
lare eller planetariske energi, som uophørligt og uden af-
brydelse i tid skaber, forandrer og kvalificerer den. Det 
[side 214] æteriske legeme er underkastet en uophørlig
forandring. Dette gælder makrokosmos såvel som menne-
sket, mikrokosmos og – gennem menneskeheden – til sidst
og på mysteriøs vis også de underliggende naturriger. I dy-
reriget og planteriget er det allerede tydeligt.

3. Det æteriske legeme er sammensat af indbyrdes afhængige
og cirkulerende kraftstrømme, der kommer fra et eller fra
flere af vort planetariske livs syv plan eller bevidsthedsom-
råder.

4. Disse energistrømme og dette system af tæt sammenvæve-
de kraftstrømme er relateret til de syv brændpunkter eller
centre, som findes i det æteriske legeme. Disse centre har
hver især relation til visse typer af indstrømmende energi.
Når den energi, der når æterlegemet, ikke forbindes med et
specielt center, forbliver det center uvirksomt og sovende;
når den forbindes, og centret er sensitivt over for denne på-
virkning, da bliver centret levende og modtageligt og ud-
vikler sig til en kontrollerende faktor i dette menneskes liv
på det fysiske plan.

5. Det tætte fysiske legeme, der består af atomer – hver med
sit eget individuelle liv, lys og aktivitet – holdes sammen
af og er udtryk for de energier, som æterlegemet består af.
Disse er, som vi skal se, af to slags:

a. De energier, der (gennem sammenknyttede »strømme af
stærk energi«) danner det underliggende æteriske lege-
me som helhed og i relation til alle fysiske former. Den
form er da kvalificeret af det almene liv og vitaliteten på
det plan, hvor legemets beboer fungerer, og det vil sige,
hvor hans bevidsthed normalt befinder sig.

b. De særlige og specialiserede energier, som mennesket
(på sit særlige udviklingstrin, i sine daglige livsomstæn-
digheder og gennem sine medfødte anlæg) vælger at la-
de styre sine daglige aktiviteter.

6. Det æteriske legeme har mange kraftcentre, der kan reage-
re på en mangfoldighed af energier fra det planetariske liv,
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men vi skal kun beskæftige os med de syv vigtigste centre,
som responderer på de syv strålers indstrømmende energi-
er. [side 215] Alle mindre centre betinges af de syv større
centre; dette er et punkt, som de studerende er tilbøjelige
til at glemme. Det er her, at viden om egoets og personlig-
hedens stråler især er nyttig.

 
Man ser derfor tydeligt, hvor overordentlig vigtigt dette tema
om energierne bliver, fordi det er bestemmende for og gør
mennesket til det, det er i ethvert givet øjeblik, og ligeledes
antyder det det plan, hvor et menneske skulle fungere og må-
den, hvorpå han skulle styre sine omgivelser, livsomstændig-
heder og alle forhold. Hvis han forstår dette, vil han også
være i stand til at forstå, at han må flytte sin opmærksomhed
fra det fysiske eller astrale plan til det æteriske bevidstheds-
plan; hans mål vil da være at afgøre, hvilken energi der burde
beherske hans daglige udtryk (eller energier, hvis han er en
fremskreden discipel). Han vil også forstå, at ligesom hans
indstilling, færdigheder og forståelse stadig skifter til et sted-
se højere niveau, sådan vil hans æteriske legeme bestandigt
forandre sig og respondere på nye energier. Disse energier vil
han med vilje bringe ind; her er brugen af vendingen »med
vilje« på sin plads. (TEL e.141-144; TEL d.134-136).

… Virkningen af energiimpulserne beror på responsmekanis-
mens natur. Et menneske reagerer på energiimpulserne i over-
ensstemmelse med hans udrustning og legemlige natur. Dette er
et fundamentalt udsagn. Det er en lov som nøje bør studeres. …
Ethvert menneske møder (en) vibration med en bestemt type fy-
sisk legeme, en bestemt astral eller emotionel natur, og et sind
som i ethvert tilfælde er forskelligt fra alle andres. Anvendelsen
af den stimulerende energi vil for enhver være forskellig, be-
vidsthedsfokuseringen er helt forskellig, hans mentale type er
helt anderledes, hans centre og deres aktivitet og indre organisa-
tion er anderledes. Det er det samme for grupper, organisationer
og nationer. (EXH e.85; HF d.92).

Den enkeltes æteriske legeme er, som I ved, en del af menne-
skehedens æteriske legeme, og dette på sin side er et aspekt
af planetens æteriske legeme som ligeledes er en del af solsy-
stemets [side 216] æteriske legeme. I parentes bemærket har
I, i dette vidtrækkende virkelige forhold, grundlaget for alle
astrologiske indflydelser. Mennesket bevæger sig således i en
malstrøm af kræfter af alle typer og kvaliteter. Han er sam-
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mensat af energier i hver eneste del af sit manifesterede og
ikke-manifesterede udtryk; han er derfor forbundet med alle
andre energier. Hans opgave er yderst vanskelig og kræver
den evolutionære cyklus' fulde længde. Med hovedparten af
verdensenergierne og de systemiske kræfter kan vi ikke be-
skæftige os her, men vil begrænse os til at behandle det indi-
viduelle menneskes problem, og råde den studerende til at
udvide sin forståelse af de mikrokosmiske forhold til at om-
fatte de makrokosmiske. …

(Aspiranten) ved, at hvis dette mellemliggende aspekt af ham
selv, det æteriske legeme, kan kontrolleres og styres rigtigt, så
vil vision og udtryksmåde nødvendigvis til sidst være overens-
stemmende. Han er også klar over, at det faste fysiske legeme
(den ydre håndgribelige tilsynekomst) kun er en automat, som
er lydig over for uanset hvilke kræfter og energier, der end er de
subjektive kontrollerende faktorer der betinger mennesket. Skal
dette fysiske legeme kontrolleres af emotionel kraft, der strøm-
mer gennem sakralcenteret og skaber attrå efter at tilfredsstille
fysisk begær eller gennem solar plexus, hvilket fører til emotio-
nel tilfredsstillelse af en eller anden art? Skal det reagere over
for sindet og i stor udstrækning arbejde tilskyndet af projicerede
tanker? Skal det måske styres af en energi, der er større end nog-
le af disse, en energi hidtil tilsyneladende uden magt – sjælens
energi som udtryk for ren væren? Skal det drives til handling til-
skyndet af de sansende reaktioner, ideer og tanker der udgår fra
andre mennesker, eller skal det motiveres og tilskyndes til akti-
vitet under ledelse af det åndelige Hierarki? Det er nogle af de
spørgsmål, der skal findes svar på. Stadiet for aspiration, drøm-
me og ønsketænkning skal nu afløses af målrettet handling og
omhyggelig planlagt anvendelse af de kræfter der er til rådig-
hed, der aktiveres af åndedrættet under det indre øjes styring og
kontrolleres af det åndelige menneske. Hvilke energier kan og
skal anvendes sådan? Hvilke kræfter må nødvendigvis under-
lægges [side 217] styring? På hvilken måde kan de kontrolleres?
Bør de ignoreres og i kraft af denne ignorering gøres virknings-
løse, eller er det kræfter der behøves i det store skabende arbej-
de?

Det vil være indlysende for jer, at det første skridt som den
åndelige forsker er nødt til at tage er – oprigtigt og i lyset af
sin sjæl – at fastslå præcis, hvor hans identifikations brænd-
punkt befinder sig. Med dette mener jeg: Anvender han stør-
steparten af sin energi på det mentale plan? Er han hovedsa-
gelig emotionel og gør han det meste af tiden brug af kraft fra
det astrale plan? Kan han kontakte sjælen og trække sjæls-
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energi ind på en sådan måde, at den ophæver eller afbalan-
cerer hans personligheds kraft? Er han således i stand til via
det æteriske legeme at leve som en sjæl på det fysiske plan?
Hvis han seriøst studerer dette problem, vil han med tiden
opdage hvilke kræfter, der er dominerende i det æteriske le-
geme, og han vil blive bevidst vidende om de tider og erfarin-
ger, som kræver sjælsenergi. Dette vil tage tid, … og vil være
resultatet af langvarig iagttagelse og indgående analyse af
handlinger og sansende reaktioner, ord og tanker. Som I kan
se, beskæftiger vi os her med et yderst praktisk problem, som
er en væsentlig del af vort studium og på samme tid vil frem-
kalde grundlæggende forandringer i disciplens liv.

Denne iagttagelse og analyse af den kraft eller de implice-
rede kræfter, vil han supplere med iagttagelse af de betingel-
ser, der aktiverer dem, og hyppigheden af deres forekomst –
hvilket giver ham en antydning af, om de er udtryk for noget
nyt eller for en vane – og ligeledes af karakteren af deres ud-
tryk. På denne måde vil han nå til en ny forståelse af de betin-
gende faktorer, der arbejder gennem hans vitale legeme og
som – på det fysiske plan – gør ham til det, han dybest set er.
Det vil vise sig at være en dyb åndelig og betydningsfuld
hjælp for ham.

Denne iagttagelsesperiode omfatter imidlertid kun mental
og intelligent iagttagelse. Den danner baggrund for det arbej-
de der skal udføres, giver vished og viden, men efterlader si-
tuationen som den var. Hans næste skridt er at blive klar over
de anvendte kræfters kvalitet; for at konstatere den vil det
være nødvendigt for ham at erkende ikke blot sin sjælsstråle
[side 218] og sin personlighedsstråle, men tillige at kende sit
mentale redskabs og sin emotionelle naturs stråler. Det vil
nødvendigvis føre til en ny periode med undersøgelse og om-
hyggelig iagttagelse, hvis han ikke allerede kender strålerne.
Når jeg fortæller jer, at han til denne information må føje en
nøje overvejelse af de energiers og kræfters styrke der når
ham astrologisk, kan I se hvilken vanskelig opgave, han har
stillet sig. Ikke alene er han nødt til at kende sine fem stråle-
energier, men han skal også tage hensyn til sit soltegns ener-
gi, da dette tegn betinger hans personlighed, og til det opsti-
gende tegn, der søger at stimulere denne personlighed til at
være lydhør over for sjælen, så han på denne måde kan virke-
liggøre sjælens hensigt gennem samarbejde med personlighe-
den.

Der er derfor syv faktorer der betinger kvaliteten af de
kræfter, som søger udtryk gennem det æteriske legeme:
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1. Sjælsstrålen
2. Personlighedsstrålen
3. Sindets mentale stråle
4. Den emotionelle naturs stråle
5. Det fysiske legemes stråle
6. Soltegnets energi
7. Det opstigende tegns indflydelse

Når de imidlertid engang er konstateret, og der er en vis sik-
kerhed for deres nøjagtighed, begynder hele problemet at bli-
ve tydeligt, og disciplen kan arbejde med viden og forståelse.
Han bliver en videnskabelig arbejder på de skjulte kræfters
område. Han ved da hvad han gør, med hvilke energier han
skal arbejde, og han begynder at føle disse energier, når de er
på vej ind i det æteriske vehikel.

Nu kommer det stadium, hvor han er i stand til at erfare de
syv centres virkelige eksistens og arbejde – de centre, som
sikrer indgang og udgang for de igangsættende kræfter og
energier, som han umiddelbart har med at gøre i denne be-
stemte inkarnation. Han påbegynder en langvarig periode
med iagttagelse, eksperimenteren og erfaring og prøver sig
frem gennem sejr og nederlag. Det vil kræve al den styrke,
det [side 219] mod og den udholdenhed, han er i besiddelse
af. (GLA e.246-250; BLV d.221-224).

I alt, hvad jeg har sagt angående menneskets æteriske legeme,
angående planetens og jordens entitet, ligger hele sagens ker-
ne i den kendsgerning, at de fem stråler på denne tid har den
syvende stråle som dominerende stråle. Den syvende stråle
kontrollerer det æteriske samt æterens devaer. Den kontrolle-
rer alle plans syvende underplan, men i vor tid dominerer den
det fysiske plans syvende underplan. Da vi samtidig befinder
os i den fjerde runde, kontrollerer strålen, når den helt mani-
festerer sig, ikke kun de plan med samme nummer, men har
også særlig indflydelse på det fjerde underplan. Bemærk,
hvordan dette i vore dage virker i de tre verdener:

1. Det fjerde – dvs. det laveste – æteriske plan vil blive det
næste fysiske bevidsthedsplan. Den æteriske materie er al-
lerede nu ved at blive synlig for visse mennesker, og den
vil blive helt synlig for mange hen imod slutningen af dette
århundrede.

2. Astralplanets fjerde underplan fastholder de fleste menne-
sker, når de går over, og som følge heraf kan meget arbej-
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de fuldbyrdes for dette store antal mennesker.
3. Det fjerde mentale underplan er devachanens plan.

(WM e.373-374; HM d.387).

Det er helt selvfølgeligt for den okkult studerende, at det
æteriske legeme betinger, styrer og bestemmer det inkarnere-
de individs livsudtryk. En anden selvfølgelighed er, at det
æteriske legeme overfører personlighedens kræfter via centre-
ne, hvorved det fysiske legeme aktiveres. Disse kræfter, der
tager deres vej igennem centrene, er kræfter fra den integrere-
de personlighed som helhed, eller blot kræfter fra det astrale
eller emotionelle legeme og det mentale legeme. De overfører
ligeledes personlighedsstrålens kraft eller sjælsstrålens energi
svarende til det evolutionstrin, mennesket er nået til. Det fysi-
ske legeme er således ikke et princip. Det styres, men styrer
ikke selv, – hvilket ofte glemmes. Det er et offer for person-
lighedens liv eller et triumferende udtryk for sjælens energi.
(EH e.190; EH d.186). [side 220]

Centrene, som formidlere af stråleenergi

… Stråleimpulser virker i alle tilfælde (makrokosmiske og
mikrokosmiske) gennem deres brændpunkter, som er de æter-
iske centre. Alle væsener har altid 7 centre, og de består af
deva- og menneskeenheder i gruppeaktivitet eller af kraft-
hvirvler, som rummer celler med latent mulighed for menne-
skelig manifestation, og som holder dem i ordnet aktivitet.
Glem ikke den okkulte sandhed, at alle former for væsener på
et eller andet stadium af deres løbebane gennemgår menne-
skeriget. (CF e.437; KI d.423).

De 7 centre, der vedrører mennesket, findes i to grupper: 4
lavere som har relation til de 4 attributstråler, eller de 4 se-
kundære stråler, og derfor er nært forbundet med firfoldighe-
den, både mikrokosmisk og makrokosmisk, og 3 højere der
formidler de 3 aspektstråler.

Disse centre formidler energi fra mange forskellige kilder,
som ganske kort kan opregnes på følgende måde:

a. De 7 stråler, via de 7 understråler af den monadiske stråle.
b. De 3 aspekter af den planetariske logos i hans egenskab af

den, der manifesterer sig gennem et planetsystem.
c. Det der kaldes »de 7 dele af det logoiske hjerte« eller So-

len i sin grundlæggende syvfoldige natur, som esoterisk

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



ligger til grund for den ydre fysiske solform.
d. Store Bjørns 7 rishier. Denne energi strømmer ind via mo-

naden, sendes nedad og smelter på mentalplanets højere
trin sammen med 7 energistrømme fra Plejaderne, energier
der kommer ind som den fysiske kraft, der udtrykker sig
gennem solenglen.

Alle disse forskellige energistrømme ledes gennem visse
grupper eller centre og bliver på den måde mere aktive og
strømmer friere, efterhånden som evolutionen skrider frem.
For menneskets vedkommende på nuværende tidspunkt løber
denne energi sammen i og søger at oplade dets fysiske lege-
me og styre dets aktiviteter via de 7 æteriske centre. Disse
centre modtager kraft fra 3 kilder:

[side 221]

a. Det himmelske menneske, og dermed Store Bjørns 7 rishi-
er via monaden.

b. Plejaderne, via solenglen eller egoet.
c. Planerne eller rajadevaerne, dvs. fohatisk energi via et per-

manent atoms spirillaer.

Det er dette faktum, der forklarer et menneskes gradvise
vækst og udvikling. Først er det plansubstansens kraft, som
styrer det og får det til at identificere sig med det grovere
stof, opfatte sig selv som et menneske, et medlem af det 4.
rige, og derfor blive overbevist om, at det er ikke-selvet. Se-
nere, når kraften fra egoet strømmer ind, fortsætter dets fysi-
ske evolution (og her bruger jeg ordet »fysisk« i dets højere
betydning), og det begynder at betragte sig som egoet, tænke-
ren, den der bruger formen. Til sidst reagerer det på energi fra
monaden, og det ser nu sig selv som hverken mennesket eller
englen, men en guddommelig essens eller ånd. Disse 3 typer
energi viser sig under manifestationen som ånd, sjæl og lege-
me, og gennem dem mødes og samles de 3 aspekter af gud-
dommen i mennesket, og ligger latent i hvert eneste atom.
(CF e.1156-1158; KI d.1054-1056).

… Ét aspekt af impressionsvidenskaben … er den rolle, cen-
trene spiller som brændpunkter, formidlere eller redskaber for
de syv strålers energi. Esoterikere ved, at ethvert af de syv
centre kommer under indflydelse af eller er modtager af en
bestemt stråles energi, og der er en almindelig accept af den
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kendsgerning, at hovedcentret er formidler af første stråle,
vilje eller magt, hjertecentret er formidler af anden stråle,
kærlighed-visdom, mens tredje stråle for aktiv skabende in-
telligens passerer gennem strubecentret og stimulerer det til
energiudfoldelse. Disse aspektstråler kommer til udtryk gen-
nem de tre centre over mellemgulvet, og – i den større skala –
gennem Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden. Det er
imidlertid lige så sandt, at Shamballa i overvejende grad er
anden stråle i sit udtryk, fordi denne er det nuværende solsy-
stems stråle, hvoraf Shamballa er en del; og at første stråle,
eller dens dynamiske livsaspekt, er fokuseret i hjertet, for
[side 222] hjertet er centret for liv. Det store center, vi kalder
menneskeheden, styres overvejende af tredje stråles aktive in-
telligens. Denne stråleenergi når strubecentret via hoved- og
hjertecentret. Jeg pointerer dette af to grunde, som må indgå i
jeres tænkning, når I studerer denne videnskab:

1. Alle centrene kommer under indflydelse af alle strålerne, og
dette er sikkert indlysende i relation til gennemsnitsmenne-
sket eller det uudviklede menneske. Hvis det ikke var sådan,
ville sådanne mennesker være ude af stand til at reagere på
første stråle, anden stråle og tredje stråle energi, fordi centre-
ne over mellemgulvet i deres tilfælde er inaktive.

2. I tid og rum og under hele den evolutionære proces er det
umuligt at sige, hvilket center der udtrykker den ene eller
anden stråles specielle energi, for der er en konstant bevæ-
gelse og aktivitet. Centret ved rygsøjlens basis er ofte ud-
tryk for første stråles energier. Dette er ret forvirrende.
Den menneskelige forstand søger at gøre alting klart, præ-
cist og stabilt, at rubricere visse relationer eller at tilskrive
visse centre bestemte stråleenergier. Dette lader sig ikke
gøre. (TEL e.135-136; TEL d.126-127).

… Den tiltagende syvende stråle virker gennem det planetari-
ske sakralcenter og derfor gennem ethvert menneskes sakral-
center. På grund af dette kan vi også spore de bebudede ud-
viklingsfaser i den menneskelige funktion, som vi betegner
seksualfunktionen. Vi vil opleve ændringer i menneskets ind-
stilling til dette meget vanskelige problem. (EP1 e.268; EP1
d.287-288).

… Udviklingen af centrene er en langsom og gradvis ting, der
skrider frem i ordnede cykler, som varierer, alt efter hvilken
stråle et menneskes monade er på.
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Af hensyn til overskueligheden kan vi dele pilgrimmens
liv i tre hovedperioder:

[side 223]

1. Perioden hvor han er under indflydelse af personligheds-
strålen.

2. Perioden hvor han bliver underlagt egoets stråle.
3. Perioden hvor den monadiske stråle dominerer.

Den første periode er langt den længste og dækker de
mange århundreder, hvor det trefoldige selvs aktivitetsaspekt
udvikles. Liv efter liv går med langsomt at udfolde manas el-
ler sindet, og mennesket bliver i stadig stigende grad styret af
sit intellekt, der virker gennem den fysiske hjerne. … Århun-
drederne går, og mennesket bliver stadig mere aktivt intelli-
gent og dets redskaber bedre egnet til at modtage dette 2.
aspekt. … Kærlighed-visdomsaspektet ligger latent i selvet
og er en del af det monadiske indhold, men den aktive intelli-
gens manifesterer sig før det i tid. Tabernaklet i ørknen gik
forud for bygningen af Salomons tempel. Hvedekornet må
ligge i moder jords mørke, før det færdige, gyldne aks kom-
mer til syne, og lotusen må sende sine rødder ned i mudderet,
før blomsten kan folde sig ud i al sin skønhed.

Den anden periode, hvor den egoiske stråle dominerer, er
ikke så lang som den første. Den omfatter de liv hvor menne-
sket sætter sine kræfter ind på evolutionens side, disciplinerer
sin tilværelse, betræder prøvevejen og fortsætter frem til 3.
indvielse. Under personlighedsstrålens regi arbejder menne-
sket bevidst med sindet (den 6. sans) på de 5 stråler, idet det
først er på de 4 mindre stråler og til sidst på den 3. eller akti-
ve intelligens' stråle. Herfra fortsætter det til en understråle af
en af de to andre større stråler, hvis den 3. ikke er dets egoi-
ske stråle.

Her kan man naturligvis spørge, om den egoiske stråle
nødvendigvis er en af de 3 større stråler, og om ikke indviede
og mestre kan findes på en af sindets 4 mindre stråler.

Svaret er: Den egoiske stråle kan altid være en af de 7,
men vi må huske, at i dette astral-buddhiske solsystem, hvor
kærlighed og visdom manifesteres objektivt, er størstedelen
af monaderne på kærlighed-visdomsstrålen. Det faktum, at
den er syntesestrålen, har derfor stor betydning. Dette er SØN-
NENS system, Sønnen hvis navn er kærlighed. Dette er Vish-
nus [side 224] guddommelige inkarnation. Visdommens dra-
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ge er manifesteret, og han bringer de kosmiske væsener, som
i deres essens er identiske med ham selv, i inkarnation. Efter
3. indvielse er alle mennesker på deres monadiske stråle, en
af de 3 større stråler, og det faktum, at mestre og indviede
findes på alle strålerne, skyldes følgende to faktorer:

For det første. Hver større stråle har sine understråler, som
svarer til de 7.

For det andet. Mange af racens ledere flytter fra en stråle
til en anden, når der er brug for dem, og når arbejdet kræver
det. Når en af mestrene eller de indviede flyttes, medfører det
en fuldstændig omlægning.

På samme måde er det som regel også nødvendigt med en
total reorganisering og en ny tilgang af medlemmer til Den
store hvide loge, når en mester forlader vort planetariske Hie-
rarki for at arbejde et andet sted. Disse forhold bliver kun
sjældent forstået. Her kan vi samtidig benytte lejligheden til
at gøre opmærksom på, at vi i behandlingen af strålerne ikke
kun beskæftiger os med jordiske forhold eller udviklingen af
monaderne på denne planet, men i lige så høj grad med hele
det solsystem, hvori vor jord indtager en nødvendig, men
ikke overordnet plads. Jorden er en organisme i en større or-
ganisme, og det faktum er der mange, som glemmer. Menne-
sker på denne planet er så tilbøjelige til at betragte hele syste-
met, som om Jorden har Solens plads som centrum for hele
solorganismen. …

Den tredje periode, hvor den monadiske stråle begynder at
kunne mærkes på det fysiske plan, er langt den korteste …
Det er fuldkommenhedens og frigørelsens periode, og selvom
den set nedefra og op er den korteste, er det alligevel en pe-
riode med en vis stabilitet set fra monadens plan. (CF e.173-
178; KI d.187-191).

Faktorer, som betinger individuelle forskelle

Naturen af vort syvfoldige univers må granskes, og det trefol-
dige menneskes relation til den guddommelige treenighed må
studeres. At få et generelt begreb om hele det symbolske 
[side 225] 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 dis-
se stråler. Problemet, der derved opstår, er særdeles reelt. Det
fysiske legeme kan være modtageligt over for én type af strå-
lekraft, mens personligheden som en helhed kan vibrere i
overensstemmelse med en anden. Egoet eller sjælen kan be-
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finde sig på en tredje stråletype, der således responderer på
en anden type stråleenergi. I mange tilfælde bringer spørgs-
målet om den monadiske stråle endnu en faktor ind, men den-
ne kan kun antydes og ikke virkelig forklares. Som jeg ofte
har meddelt jer, er det kun den indviede af tredje grad, der
kan komme i berøring med sin monadiske stråle eller sit hø-
jeste livsaspekt, mens den ydmyge aspirant endnu ikke kan
konstatere, hvorvidt han er en monade af magt, kærlighed el-
ler intelligent aktivitet. (EP1 e.xxiv; EP1 d.25-26).

Et punkt må jeg fremhæve på ny, og det er nødvendigheden
af at huske, at vi, når vi studerer mennesket og hans udtryk
og eksistens, i virkeligheden beskæftiger os med energi og
med kræfternes relation eller manglende relation. Så længe vi
har dette i tankerne, kommer vi ikke på afveje mens vi be-
handler vort emne. Vi studerer relaterede energienheder, der
fungerer i et energifelt, og husker vi det, vil vi (i det mindste
symbolsk) være i stand til at få en relativ klar opfattelse af
vort emne. Så længe vi betragter vort problem som bestående
af mange, indbyrdes relaterede energier, deres sammensmelt-
ning og afbalancering, samt den endelige syntese af to vigtige
energier, deres fusion og afbalancering, vil vi nå til et vist
mål af forståelse og da finde problemets løsning. Det energi-
felt, som vi kalder sjælen (den vigtigste energi, som menne-
sket må befatte sig med) absorberer, dominerer og anvender
den mindre energi, som vi kalder personligheden. Dette må vi
nødvendigvis gøre os klart, og samtidig må vi huske, at denne
personlighed selv er sammensat af fire energityper. (EP2
e.424-425; EP2 d.408). [side 226]

… Ethvert menneskeligt væsen er bragt til manifestation som
følge af en impuls fra en af strålerne og er farvet af denne
specielle stråles kvalitet, som bestemmer formaspektet, viser
den vej, han bør betræde, og sætter ham i stand til (når tiden
for den tredje indvielse er nået) at opfatte og derefter samar-
bejde med sin stråles hensigt. Efter den tredje indvielse be-
gynder han at opfatte den synteseskabende hensigt, som alle
syv stråler arbejder hen imod … (EP1 e.61; EP1 d.87-88).

To betydningsfulde energier er forankret i mennesket. Den
ene, der ikke opfattes, benævnes NÆRVÆRELSEN, mens den
anden, der opfattes, benævnes NÆRVÆRELSENS engel. Disse
to er sjælen (solenglen) og monaden. Den ene besjæles af
sjælsstrålen og den anden af monadestrålen, og begge disse
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energier betinger aktivt og subtilt personligheden.
De andre fem tilstedeværende energier er den mentale

stråle eller den betingende kraft for det mentale legeme, strå-
len for den emotionelle natur, strålen for det fysiske legeme
samt en fjerde stråle, som er strålen for personligheden. Strå-
len for det fysiske legeme stiger esoterisk set »op mod sam-
mensmeltning, mens de andre bevæger sig nedad« for at cite-
re et meget gammelt skrift. Strålen for personligheden er en
følge eller et resultat af den meget store cyklus af inkarnatio-
ner. Vi har således:

1. Strålen for monaden.
2. Strålen for sjælen.

3. Strålen for det mentale.
4. Strålen for det emotionelle.
5. Strålen for det fysiske legeme.

6. Strålen for personligheden.
7. Strålen for planeten.

Den planetariske stråle er altid den tredje stråle for aktiv in-
telligens, eftersom den styrer vor jord og besidder en så stor
kraft, der kan sætte mennesket i stand til »at udføre sine gøre-
mål i det fysiske planetariske livs verden«.

Jeg har blot flygtigt omtalt disse stråler andre steder og har 
[side 227] kun sagt lidt om den planetariske stråle. Jeg valgte
dér en anden form for analyse af de styrende stråler, men i
denne analyse beskriver jeg kun de fem stråler, der har prak-
tisk betydning for mennesket.

De er:

1. Sjælsstrålen.
2. Personlighedsstrålen.

3. Den mentale stråle.
4. Den astrale stråle.
5. Det fysiske legemes stråle.

Ved skabelsen og udviklingen af antahkaranaen skal monade-
strålen imidlertid også indbefattes, og ligeledes den, der er
dens modpol, den planetariske »livskraft«, den tredje stråle.
Jeg har her oplyst jer om noget meget betydningsfuldt. Alle
disse energier spiller en aktiv rolle i ethvert menneskes livs-
cyklus og må ikke helt ignoreres af healeren, selv om infor-
mationen kan være uden værdi, relativt set, på nuværende
tidspunkt. (EH e.590-591; EH d.546-547).
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Ethvert menneske er i virkeligheden som en miniature-strøm-
hvirvel i det store ocean af væren, hvori han lever og røres,
uophørlig i bevægelse indtil den tid kommer, hvor sjælen
»ånder på vandene« (eller kræfterne) og nærværelsens engel
stiger ned i strømhvirvlen. Da bliver alt stille. Vandene, der
oprørtes af livets rytme og senere oprørtes voldsomt af denne
engels nedstigen, responderer på englens helbredende kraft
og ændres »til en stille dam, hvor de små kan komme og fin-
de den helbredelse, de behøver«. Sådan siger Den gamle
kommentar. (EH e.140; EH d.140).

Noget af det første, vi nødvendigvis må fatte, når vi studerer
mennesket og strålerne, er det meget store antal stråleindfly-
delser, der påvirker mennesket, og som danner ham og »beli-
ver« ham og gør ham til det sammensatte hele, han er. …

Det må således bemærkes, at følgende opstilling af stråler
og indflydelser må overvejes i relation til hvert enkelt menne-
ske, idet de gør ham til det, han er, og bestemmer hans pro-
blem. [side 228]

1. Strålen for selve solsystemet
2. Strålen for den planetariske Logos for vor planet
3. Strålen for selve menneskeriget
4. Vor races særlige stråle – den stråle, der styrer den ariske

race
5. De stråler, der styrer enhver bestemt cyklus
6. Den nationale stråle eller den stråleindflydelse, der i sær-

deleshed 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 magtful-
de og har størst betingende kraft. (EP1 e.333-334; EP1 d.347-
348).

De, der studerer den menneskelige natur (og det burde alle
aspiranter gøre), vil gøre klogt i at huske, at der er midlertidi-
ge forskelle. Mennesker er forskellige med hensyn til:
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a. Stråle (som frem for alt påvirker livets magnetisme).
b. Måden at nærme sig sandheden på; enten har den okkulte

eller den mystiske vej den største tiltrækningskraft.
c. Polarisering, der bestemmer den emotionelle, mentale eller

fysiske hensigt med et liv.
d. Udviklingstrin, som fører til de forskelligheder, der ses

blandt mennesker.
e. Astrologisk tegn, som betinger et specielt livs tendenser.
f. Race, der bringer personligheden ind under den særlige ra-

cemæssige tankeform.

Den understråle, hvorpå et menneske befinder sig – den un-
derordnede stråle, som varierer fra inkarnation til inkarnation
– farver stort set hans nuværende liv. Den er hans sekundære
farvetone. Glem ikke, at monadens primære stråle fortsætter
[side 229] gennem æoner. Den forandrer sig ikke. Den er en
af de tre primære stråler, som til sidst fører menneskesønner-
ne til syntese. Egoets stråle varierer fra runde til runde og i
mere fremskredne sjæle fra race til race og udgør en af vor
nuværende evolutions fem stråler. Den er den fremherskende
stråle, som menneskets kausallegeme vibrerer med. Den kan
svare til monadens stråle, eller den kan være en af komple-
mentærfarverne til hovedstrålen. Personlighedens stråle varie-
rer fra liv til liv, indtil hele skalaen af monadestrålens syv un-
derstråler er gennemgået.

Derfor, har man at gøre med mennesker, hvis monade er
på samme eller på en komplementær stråle, vil man opdage,
at de nærmer sig hinanden med sympati. Vi må imidlertid hu-
ske, at et menneske må være meget fremskredent i sin udvik-
ling, før monadens stråle kan udøve en stærk påvirkning.
Som følge heraf kommer de fleste ikke ind under denne kate-
gori.

For fremskredne gennemsnitsmennesker, der kæmper for
at nærme sig idealet, vil den samme egoiske stråle skabe gen-
sidig forståelse, og et venskab bliver følgen. Det er let for to
mennesker på den samme egoiske stråle at forstå hinandens
synspunkter, og de bliver nære venner med urokkelig tro på
hinanden, for de ved begge, at den anden handler, som de
selv ville handle.

Men når man (foruden samme egoiske stråle) har den sam-
me personlighedsstråle, så ser I det, som er så sjældent: et
perfekt venskab, et fremgangsrigt ægteskab, et ubrydeligt
bånd mellem to. Dette er virkeligt sjældent.

Når to mennesker befinder sig på samme personligheds-
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stråle, men på forskellig sjælsstråle, kan I se korte og pludse-
lige venskaber og forbindelser, som er lige så flygtige som en
sommerfugl. Det er nødvendigt at huske disse ting, og ved at
erkende dem, fremkommer evnen til tilpasning. Klarhed i
indsigt fører til varsom indstilling.

En anden årsag til forskellighed kan skyldes legemernes
polarisering. Medmindre også dette erkendes, når man har
med mennesker at gøre, vil mangel på forståelse blive følgen.
Når I bruger vendingen: »Et menneske, der er polariseret i sit
astrallegeme«, mener I i virkeligheden et menneske, hvis ego 
[side 230] hovedsageligt virker gennem dette vehikel. Polari-
teten tilkendegiver kanalens klarhed. …

Når I taler om, at egoet tager mere eller mindre kontrol
over et menneske, mener I i virkeligheden, at han i sine lege-
mer har indbygget stof fra de højere underplan.

Egoet overtager først med interesse styringen, når menne-
sket på det nærmeste har fjernet alt stof fra syvende, sjette og
femte underplan fra sine vehikler. Når han har indbygget en
vis mængde stof fra fjerde underplan, så udvider egoet sin
kontrol; findes der stof i et vist omfang fra tredje underplan,
så befinder mennesket sig på vejen; når stof fra andet under-
plan er fremherskende, så gennemgår han indvielse, og når
han udelukkende har stof af atomar substans, så bliver han en
mester. Derfor er det vigtigt, på hvilket underplan et menne-
ske befinder sig, og forståelse af hans polarisering kaster lys
over livet.

Den tredje ting, som er nødvendig at erindre, er, at selv når
disse to synsvinkler medtages, så mangler der ofte forståelse,
når det drejer sig om alderen på sjælens erfaring. De to oven-
nævnte synsvinkler fører os ikke særlig langt, for evnen til at
opfatte et menneskes stråle ligger endnu ikke inden for denne
races formåen. En tilnærmelsesvis antagelse og anvendelse af
intuitionen er alt, hvad der nu er muligt. Den mindre udvikle-
de kan ikke forstå den mere udviklede, og – om end i mindre
grad – det fremskredne ego forstår ikke en indviet. Den større
kan forstå den mindre, men det omvendte er ikke tilfældet.
(WM e.111-113; HM d.126-129).

… I enhver rodrace foregår der en uafbrudt sammenblanding
og indbyrdes blanding af strålerne med den, der kan kaldes
den »konstante« eller dominerende stråle, som opstår og gen-
opstår 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
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fremherskende stråleindflydelser. (EP1 e.317; EP1 d.332-
333). [side 231]

… Når jeg påpeger disse strålerelaterede problemer og andre
svage sider i dit liv og i andres liv, så må det ikke opfattes
som kritik fra min side eller kritik af jer. Naturens realiteter
er en kendsgerning, og det víse menneske ser kendsgernin-
gerne i øjnene, erkender dem for, hvad de er, og søger der-
næst at mestre dem … (DNA1 e.627; DNT1 d.691).

… Hans temperaments sande natur og den virkelige, indre
årsag til hans forskellige reaktioner, hans komplekser og
hæmninger vedbliver at være problemer, som vanskeligt lader
sig klare, før der findes større viden om strålernes kvaliteter,
og før et menneskes sjælsstråle er fastslået og virkningen af
samme stråle på personlighedsstrålen er noteret og kendt. Når
for eksempel psykologer erkender, at det er sjælskvalitet og
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
måde, 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
ham er den mindste modstands vej, og integrationen og ud-
trykket på det fysiske plan lider som en naturlig følge. Sjæ-
lens »tiltrækning« erstatter den ydre »tiltrækning«, og menne-
sket bliver en visionær mystiker. Jeg hentyder ikke til den
praktiske mystiker, som er på vej til at blive en hvid okkultist.
Den modsatte situation kan også forekomme, og da har I det
sande udadvendte menneske. Personlighedsstrålen fokuserer
sig på det fysiske plan, og den indre tiltrækning fra sjælen er
midlertidig uvirksom, undertiden gennem adskillige inkarna-
tioner. (EP1 e.160-161; EP1 d.185-186). [side 232]

Strålerne og den åndelige vej

Den første stråle styrer indvielsens vej, idet den tilvejebringer
løsrivelse fra formen og tilintetgørelse af alt, der hindrer,
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samt nærer den dynamiske vilje i den indviede, hvilket vil
sætte ham i stand til at foretage de nødvendige skridt hen
imod initiatoren. (EP1 e.351; EP1 d.365).

Den anden stråle styrer discipelskabets vej og transmuterer
viden til visdom og nærer på samme tid Kristus-livet i hver
enkelt discipel. (EP1 e.351; EP1 d.365).

… Den sjette stråle styrer prøvestadiets vej og nærer idealis-
mens ild i aspiranten. (EP1 e.351; EP1 d.365).

Vor nuværende opgave går ud på at betræde prøvestadiets el-
ler discipelskabets vej og lære disciplin, lidenskabsløshed og
de to andre nødvendigheder på vejen: skelneevne og decen-
tralisering. Det er dog muligt at vise målet og gøre opmærk-
som på styrken af de kræfter, som vi i stigende grad vil være
underlagt, efterhånden som vi går videre – sådan som nogle
af os kan – på vejen for accepteret discipelskab. Dette vil vi
gøre i form af syv stanzer, som vil give et vink (hvis man er
aspirant) om den fremgangsmåde, man vil blive stillet over-
for. Den, som er nået videre på vejen, vil stanzerne give et
påbud, som en discipel med indsigt vil adlyde, fordi han er
vakt. Hvis det er en indviet, vil det fremkalde denne udtalel-
se: »Dette ved jeg.«

ANVISNING FOR FØRSTE STRÅLE

»Haven står åbenbaret. I ordnet skønhed lever dens
blomster og træer. Summen af bier og insekter på deres
vingede flugt høres overalt. Luften er fuld af duft. En
overdådighed af farver mod den blå himmel …

Guds vind, Hans guddommelige ånde går hen over
haven … blomsterne ligger ned. Bøjede træer, hærget af
vinden. Tilintetgørelse af al skønhed efterfølges af reg-
nen. Himlen er sort. Undergangen ses. Så døden …
[side 233]

Senere en anden have. Men det synes at ligge langt
ude i tiden. Tilkald en gartner. Gartneren, sjælen, sva-
rer. Kræv regnen, vinden, den brændende sol. Kald på
gartneren. Lad da arbejdet gå videre. Altid går tilintet-
gørelse forud for skønhedens lov. Undergang går forud
for det virkelige. Haven og gartneren må vågne. Arbej-
det går videre.«
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ANVISNING FOR ANDEN STRÅLE

»Den lærde kender sandheden. Alt er åbenbaret ham.
Omgivet af sine bøger og fordybet i tankeverdenen gra-
ver han sig ned som en muldvarp og finder sin vej i
mørket. Han finder frem til kundskaben om verdens na-
turlige ting. Hans øje er lukt. Hans øjne er vidt åbne.
Han dvæler i sin egen verden, inderligt tilfreds.

Detalje efter detalje fylder hans tankeverdens ind-
hold. Han oplagrer guldkornene af verdens kundskab,
som et egern samler forråd af sine nødder. Forrådskam-
meret er nu tilstrækkeligt fyldt … Pludselig nedsænkes
en spade, thi tænkeren plejer sin tankes have og tilintet-
gør derved sindets gange. Undergangen indtræffer og
tilintetgør hurtigt sindets forrådskammer, den trygge
sikkerhed, mørket og varmen fra den tilfredsstillede
kundskabstørst. Alt er borte. Sommerens lys trænger
ind, og sindets dunkle kroge ser lys … Intet er tilbage,
kun lys, og det kan ikke anvendes. Øjnene er blindede,
og det ene øje ser ikke endnu …

Langsomt må visdommens øje åbnes. Langsomt må
kærligheden til det sande, det smukke, det gode trænge
ind i den verdslige tankes mørke gange. Langsomt må
lysets fakkel, retfærdighedens ild brænde fortidens hen-
gemte skatte, som endnu viser deres grundlæggende
nytte …

De syv lysets veje må vænne den studerende fra at
fæstne opmærksomheden på alt det, der er fundet, op-
lagret og anvendt. Det afviser han og finder vej ind i
visdommens hal, som er bygget på en høj, og ikke dybt
under jorden. Kun det åbnede øje kan finde denne vej.«

[side 234]

ANVISNING FOR TREDJE STRÅLE

»Omgivet af en mangfoldighed af tråde, begravet i fold
på fold af vævede stoffer, sidder væveren. Intet lys kan
trænge ind, hvor han sidder. Ved skæret fra et lille lys,
båret på toppen af hans hoved, ser han svagt. Han sam-
ler håndfuld efter håndfuld af tråde og søger at væve
tæppet af sine tanker og sine drømme, sine ønsker og
sine mål. Hans fødder bevæger sig ideligt, hans hænder
arbejder hurtigt. Hans stemme synger uden ophør orde-
ne: 'Jeg væver det mønster, jeg søger og holder af. Ren-
degarn og islæt er bestemt efter mit ønske. Jeg samler
en tråd hist, en farve her, jeg samler dér en anden. Jeg
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blander farverne, og jeg ordner og blander trådene. End-
nu kan jeg ikke se mønstret, men det vil sikkert stå mål
med mit ønske.'

Højlydte stemmer og en bevægelse uden for det dunkle
kammer, hvor væveren sidder; de vokser i styrke og kraft.
Et vindue går itu, og skønt væveren råber højt, blindet af
det pludselige lys, skinner solen ind på hans vævede tæp-
pe. Dets grimhed bliver således åbenbaret …

En stemme forkynder: 'Se ud ad dit vindue, væver, og
se mønstret på himlen, planens forbillede, farven og skøn-
heden i helheden. Tilintetgør det tæppe, som du i uminde-
lige tider har vævet. Det opfylder ikke dit krav … Væv så
igen, væver. Væv ved dagens lys. Væv efterhånden, som
du ser planen.'«

ANVISNING FOR FJERDE STRÅLE

»'Jeg tager, jeg tilbereder og blander. Jeg sætter sammen
det, som jeg ønsker. Jeg afstemmer det hele.'

Sådan talte den, der blander, som han stod i sit dunk-
le kammer. 'Jeg erkender verdens skjulte skønhed. Farve
kender jeg og lyd. Jeg hører sfærernes musik og tone ef-
ter tone, akkord efter akkord, de meddeler mig deres
tanke. De stemmer, jeg hører, fængsler og drager mig,
og med oprindelsen til disse lyde søger jeg at arbejde.
Jeg søger at male og blande de nødvendige farver. Jeg
må skabe den musik, der vil drage mig til dem,  [side
235] som holder af de billeder, jeg fremstiller, de farver,
jeg blander, den musik, jeg kan fremkalde. Mig vil de
derfor elske, mig vil de forgude …'

Men med ét lød der en gennemtrængende tone, en
akkord, der fik blanderen af de liflige lyde til at forstum-
me. Hans toner døde bort i denne ene tone, og kun
Guds store akkord hørtes.

Et hav af lys skyllede ind. Hans farver falmede.
Rundt om ham sås intet uden mørke, dog i det fjerne
skimtedes svagt Guds lys. Den, der blander stod mellem
sit nedre mørke og det blændende lys. Hans verden lå i
ruiner omkring ham. Hans venner var borte. I stedet for
harmoni var der mislyd. I stedet for skønhed var der
gravens mørke …

Stemmen fremsagde derefter disse ord: 'Skab igen,
mit barn, og byg og mal, og bland skønhedens toner,
men denne gang for verden, ikke for dig selv.' Den, der
blander, optog da atter sit arbejde og virkede igen.«
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ANVISNING FOR FEMTE STRÅLE

»I det dybe indre af en pyramide, opbygget af sten på
alle sider, i dette betagende steds dybe mørke arbejdede
et sind og en hjerne (legemliggjort i et menneske). Uden
for pyramiden befæstede Guds verden sig. Himlen var
blå, vindene blæste frit; træer og blomster åbnede sig
mod solen. Men i pyramiden, nede i dens dunkle labora-
torium, stod en arbejder og arbejdede hårdt. Sine rea-
gensglas og sine skrøbelige redskaber brugte han med
flid. Kolber i lange rækker med deres flammende ild
stod til smeltning, til blanding, til krystallisering, og til
det, som krævede en spaltning. Heden var stærk. Arbej-
det hårdt …

Mørke gange, under stadig opførelse, ledte opad til
toppen. Dér stod et vindue vidt åbent mod den blå him-
mel og sendte én klar stråle ned til arbejderen i dybder-
ne … Han arbejdede og sled. Han kæmpede sig fremad
mod sin drøm, mod visionen om en opdagelse omsider.
Han fandt undertiden det, han søgte, og undertiden
ikke, [side 236] men aldrig fandt han det, der kunne
give ham nøglen til alt det øvrige … I dyb fortvivlelse
råbte han på den Gud, han havde glemt: 'Giv mig nøg-
len. Alene kan jeg ikke gøre mere godt. Giv mig nøg-
len.' Da rådede der tavshed …

Gennem åbningen i pyramidens top, ud af den blå
himmel, kom en nøgle. Den landede for den modløse ar-
bejders fødder. Nøglen var af det pureste guld, som en
lysstråle; på nøglen en seddel med disse ord skrevet
med blåt: 'Tilintetgør det, som du har bygget op, og byg
på ny. Men byg først, når du har besteget den opadgåen-
de vej, har krydset trængslens smalle gang og er kom-
met ind i lyset i kongens kammer. Byg fra højderne og
forkynd således dybdernes værd.'

Arbejderen tilintetgjorde da genstandene fra sit tidli-
gere værk, idet han sparede tre skatte, som han vidste
var gode, og som kunne tåle lyset. Han kæmpede sig vej
mod kongens kammer. Og stadigt kæmper han.«

ANVISNING FOR SJETTE STRÅLE

»'Jeg elsker og lever og elsker igen,' råbte højt den san-
seløse tilhænger, blindet af sin brændende længsel efter
læreren og efter sandheden, og han så intet uden det,
der lå foran ham. Han havde for begge øjne de skyklap-
per, der kendetegner enhver fanatisk, guddommelig op-
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levelse. Kun den lange og snævre tunnel var hans hjem
og hans sted for høj stræben. Han havde ingen anden vi-
sion end den, der var foran hans øjne. Han havde ingen
horisont – ingen højde, ingen dybde, intet vidt udsyn.
Der var kun plads til at gå én vej. Han gik den vej alene
eller slæbte dem med sig, der spurgte ham om vej. Han
havde en vision, der skiftede, efterhånden som han kom
frem, og som antog forskellige former. Hver vision var
for ham symbolet på hans mest ophøjede drømme, høj-
depunktet for hans længsel.

Han hastede gennem tunnelen og søgte det, der lå
forude. Han så ikke meget og kun én ting ad gangen – et
menneske eller en sandhed, en bibel eller billedet af 
[side 237] hans gud, et ønskeobjekt, en drøm, men kun
én ting. Undertiden sluttede han visionen, han så, i sine
arme og fandt intet. Undertiden nåede han det menne-
ske, som han elskede, og i stedet for den skønhed, han
havde drømt om, fandt han et menneske som ham selv.
Og sådan stræbte han. Han trættedes af sin søgen, han
piskede sig frem til nye anstrengelser.

Åbningen tilslørede sit lys. En skodde syntes at luk-
ke. Visionen, han havde haft, skinnede ikke længere.
Tilhængeren snublede i mørket. Livet sluttede, og tan-
kens verden var borte … Han syntes at svæve frit. Han
hang med intet under sig, foran sig, bag sig og oven
over sig. For ham var der intet.

Dybt inde fra sit hjertes tempel hørte han et ord. Det
talte med klarhed og styrke: 'Se dybt indad, rundt om, til
alle sider. Lyset er overalt, i dit hjerte, i mig, i alt, som
ånder, i alt, som er. Tilintetgør din tunnel, som du gen-
nem tiderne har bygget. Stå frit, i hele verdens vare-
tægt.' Tilhængeren svarede: 'Hvordan skal jeg bryde min
tunnel ned? Hvordan kan jeg finde en vej?' Der kom in-
tet svar …

En anden pilgrim dukkede op i mørket, og famlende
fandt han tilhængeren. 'Før mig og andre til lyset,' råbte
han. Tilhængeren fandt ingen ord, ingen leder viste sig,
ingen sandhedsformler, ingen fremgangsmåder eller ce-
remonier. Han erkendte sig selv som leder og ledte an-
dre til lyset – det lys, der skinnede til alle sider. Han ar-
bejdede og kæmpede sig frem. Hans hånd holdt andres,
og for deres skyld skjulte han sin skam, sin frygt, sin
håbløshed og sin fortvivlelse. Han talte om sikkerhed og
tro på livet, tro på lys og på Gud, på kærlighed og for-
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ståelse …
Hans tunnel forsvandt. Han bemærkede ikke tabet.

På verdens legeplads stod han sammen med mange le-
gekammerater midt i dagens lys. I det fjerne lå et bjerg i
blålig dis, og fra dets top lød en stemme, som sagde:
'Nærm dig frimodigt bjergets top og lær på dets højeste
punkt en frelsers invokation.' Mod denne store opgave
[side 238] rettede tilhængeren, nu en leder, sine energi-
er. Han følger stadigt denne vej …«

ANVISNING FOR SYVENDE STRÅLE

»Under en hvælving mellem to rum stod den syvende
magiker. Det ene rum var fuldt af lys, liv og kraft, af en
stilhed, der vidnede om hensigt og om en skønhed, der
vidnede om det ydre rum. Det andet rum var fuldt af be-
vægelse, en genlyd af stor aktivitet, af kaos uden form,
af arbejde uden noget virkeligt mål. Magikerens øjne
var fæstnet på kaos. Han yndede det ikke. Han vendte
ryggen til det rum, hvor livfuld stilhed rådede. Han vid-
ste ikke af det. Hvælvingen ovenover skælvede …

Han udbrød sagte i fortvivlelse: 'I umindelige tider
har jeg stået og søgt at løse dette rums problem, at for-
andre kaos sådan, at skønheden måtte kunne lyse som
mit ønskes mål. Jeg søgte at væve disse farver ind i en
drøm af skønhed og at harmonisere de mange lyde. Det
lykkedes ikke. Der ses kun min mislykkede bestræbelse.
Og dog ved jeg, at der er forskel på det, jeg kan se for
mine øjne, og det, jeg begynder at fornemme bag min
ryg. Hvad skal jeg gøre?'

Over magikerens hoved, og lige bag hans ryg, dog in-
de i det rum af ordnet skønhed, begyndte en mægtig
magnet at svinge … Den forårsagede en hel omdrejning
af mennesket under hvælvingen, der var i færd med at
falde. Magneten drejede mennesket rundt, indtil han
kunne se scenen og det rum, der ikke før var set …

Derefter lod magneten sin tiltrækningskraft strømme
gennem hans hjertes midtpunkt. Magneten udløste den
tilbagevisende kraft. Den mindskede kaos, indtil dets
former ikke mere kunne ses. Nogle aspekter af skønhed,
der ikke tidligere var åbenbaret, dukkede op. Og fra det
ene rum strålede frem et lys, og ved dets kraft og liv
tvang det magikeren til at bevæge sig fremad ind i lyset
og forlade den farefulde hvælving.«
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[side 239]

Sådan lyder nogle tanker, oversat fra en gammel bearbejdelse
på vers, som måske kan kaste lys over personlighedens duali-
tet og det arbejde, der skal udføres af menneskene på de syv
stråler. Ved vi, hvor vi står? Er vi klar over, hvad vi har at
gøre. Eftersom vi higer efter at komme ind i lyset, lad os da
ikke anse nogen pris for høj at betale for denne åbenbaring.
(EP2 e.166-172; EP2 d.167-174).

Meditation

Meditation er en mental teknik, der til sidst skaber korrekte
og uhindrede relationer. Dette er en anden betegnelse for ko-
ordinering. Det er således muligt at oprette en direkte kanal
ikke kun mellem den ene kilde, monaden, og dens udtryk,
den rensede og styrede personlighed, men også mellem de
syv centre i menneskets æteriske legeme. Dette viser – måske
det vil forundre jer – at resultatet af meditationen kan baseres
på dens fysiske eller snarere på dens æteriske virkninger. Det-
te ser I måske som den laveste fase i resultaterne af meditati-
on. Det skyldes det forhold, at I lægger vægten på jeres men-
tale reaktion på den opnåede koordination, på den tilfredsstil-
lelse I opnår ved en sådan koordination, hvor I kan registrere
en ny verden eller verdener af fænomener, og på de nye be-
greber og ideer, der som konsekvens trænger ind i jeres sind.
Men de sande resultater (både guddommeligt og esoterisk
ønskværdige) er korrekt koordination, rette relationer, og rene
kanaler for de syv energier i det mikrokosmiske system, hvor-
ved der til sidst skabes et fuldkomment udtryk for guddom-
melighed. (EH e.620-621; EH d.573).

Stråleformer i meditation

Dette er et yderst interessant og vidtspændende emne, og vi
kan kun berøre det helt generelt. Visse former, der er opbyg-
get efter nummeret på de forskellige stråler, er disse strålers
specielle egenskaber, idet formerne indeholder deres geome-
triske betydning og viser deres plads i systemet. Nogle af de
former, der er på de konkrete eller opbyggende stråler er den
[side 240] mindste modstands vej for okkultisten, mens andre
former på de abstrakte stråler eller attributstrålerne lettere kan
følges af mystikeren.

Disse former har tre formål:
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a. De bringer eleven i direkte kontakt med hans egen stråle,
enten den egoiske eller personlighedsstrålen.

b. De knytter ham til hans gruppe på de indre plan, enten
gruppen af tjenere, gruppen af usynlige hjælpere, eller se-
nere med hans egoiske gruppe.

c. De medvirker til at sammensmelte den okkulte og den
mystiske vej i elevens liv. Befinder han sig på den mysti-
ske vej, så vil han arbejde med aspektstrålernes former og
således udvikle viden om naturens konkrete side – den
side, der styres af loven. For det okkult orienterede menne-
ske er situationen omvendt, indtil den tid kommer, hvor
vejene smelter sammen og alle former er ens for den indvi-
ede. I må notere jer, at på dette stadium af sammensmelt-
ning arbejder mennesket altid primært på sin egen stråle,
idet han har transcenderet personligheden og fundet den
egoiske tone. Derefter arbejder han med sin egen stråles
stof, og arbejder gennem sine egne stråleformer med deres
seks repræsentative understråleformer, indtil han er adept
og kender hemmeligheden om syntese. Læreren underviser
eleven om disse former.

I vil opdage, at skønt jeg kun har meddelt lidt om dette emne,
så indeholder det meget, hvis I virkelig gennemtænker det,
jeg har meddelt. Det kan give en nøgle til dem, som på en
klog måde kan assimilere det, og som søger at tage det næste
skridt fremad. (LOM e.157-158; OM d.157-158).

Disse kræfter, dyder eller påvirkninger (jeg anvender synony-
mer som en hjælp til at opnå klar tænkning) kan gradvis, og
med stadig større lethed, modtages af personlighedens lege-
mer og blive udtrykt på en mere fuldkommen måde. Efterhån-
den som legemerne forfines, bliver de bedre formidlere af de
indstrømmende kræfter og af kvaliteten i hver speciel kraft –
eller [side 241] omvendt – kraften i hver speciel kvalitet bli-
ver udtrykt på en mere fuldkommen måde. Her kommer den
studerendes meditationsarbejde ind i billedet. Tidligt i udvik-
lingen strømmede disse kræfter gennem menneskets legemer
og påvirkede dem, men det forstod det ikke, og dets evne til
at drage fordel af dem var lille. Men efterhånden som tiden
går, forstår det bedre og bedre, at der ligger en værdi i alle
hændelser, og det søger at drage nytte af alle sine livskvalite-
ter. Derved opstår der muligheder. Ved at opfatte kvalitet
med intelligensen, ved at stræbe efter dyder og ved at opbyg-
ge en gudlignende indstilling, udvikles modtageligheden af
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disse kræfter, og deres funktion lettes. Den meditationsstude-
rende tænker over disse kræfter eller kvaliteter, og han søger
at uddrage deres essens og at forstå deres åndelige betydning.
Han spekulerer over sin mangel på respons, han erkender, at
hans legeme har for mange ufuldkommenheder til at være for-
midler af disse kræfter. Han studerer hastigheden i sin rytmi-
ske vibration, og han stræber ihærdigt efter enhver mulighed
for at imødekomme behovet. Han koncentrerer sig om dyden
og benytter sig af (hvis han er sådan stillet, at han kender den
indkommende stråle eller den stråle, der dominerer på det på-
gældende tidspunkt) muligheden af at samarbejde på det bed-
ste tidspunkt med den tilstedeværende kraft. Alt dette kan
han gøre ved at anvende de reglementerede former for sand
og okkult meditation.

Efterhånden som tiden går – ja, nu profeterer jeg igen – vil
de okkult studerende blive oplyst om visse fakta vedrørende
de dominerende stråler, og det vil sætte dem i stand til at be-
nytte den mulighed, som hver enkelt stråle byder. (LOM
e.235-236; OM d.227-228).

Strålemantraer i meditation

Hver stråle har sine egne formler og lyde, der har en betyd-
ningsfuld virkning på de enheder, der er samlet på strålen.
Virkningen er trefoldig, når eleven der studerer meditation
fremsiger dem:

[side 242]

1. Den forbinder og samordner ham med sit højere selv eller
egoet.

2. Den sætter ham i kontakt med hans mester og gennem
denne mester med en af de store herrer – afhængig af strå-
len.

3. Den knytter ham til hans egoiske gruppe og forener alle til
en sammensat helhed, der vibrerer i samme tone.

Disse mantraer er en af hemmelighederne i de sidste tre ind-
vielser og må inden den tid ikke fremsiges af eleven uden til-
ladelse, men han kan til tider få lov til at deltage i fremsigel-
sen af mantraet under mesterens ledelse. …

Når menneskeheden har nået et vist udviklingstrin, og når
den højere tænkeevne har større indflydelse, så vil disse ok-
kulte mantraer – korrekt opfattet og korrekt fremsagt – blive

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



en del af den studerendes almindelige pensum. Han indleder
sin meditation ved at anvende sit strålemantra og regulerer
derved sin position i systemet. Han fortsætter med det man-
tra, som påkalder hans mester, og som bringer ham i forbin-
delse med Hierarkiet. Nu, hvor hans legemer er koordinerede,
og hvor der er skabt det vakuum, der kan anvendes som kom-
munikation, kan han begynde sin egentlige meditation. (LOM
e.165-166; OM d.164-165).

Den egoiske stråle, som bestemmende
for valg af meditation

Den stråle, som menneskets kausale legeme befinder sig på,
den egoiske stråle, bør være bestemmende for typen af medi-
tation. Hver stråle kræver forskellige metoder, idet målet med
al meditation er forening med det guddommelige. På nuvæ-
rende udviklingstrin er målet en forening med den åndelige
triade, der har sin laveste genspejling på det mentale plan.
Lad mig kort illustrere det:

Såfremt den egoiske stråle er (første stråle eller) magtstrå-
len (som den kaldes), så må metoden for tilnærmelse være
den, at viljen på dynamisk måde rettes mod de lavere lege-
mer. Dette er stort set det, vi kalder fuldbyrdelse gennem en
intens fokusering, en intensiv målrettethed, der fjerner alle 
[side 243] hindringer og bogstavelig talt tvinger en kanal
igennem og på denne måde presser sig vej til triaden.

Såfremt den egoiske stråle er den anden eller strålen for
kærlighed-visdom, så er vejen med mindst modstand gennem
en ekspansion, der gradvis bliver mere og mere omfattende.
Det er ikke så meget en stærk fremdrift, som det er en gradvis
ekspansion fra et indre center til først at omfatte alle i om-
gangskredsen og omgivelserne, og dernæst alle beslægtede
sjæle, samt grupper af elever, der er tilknyttet en mester, ind-
til alle er inkluderet i bevidstheden. Fortsætter man frem til
fuldbyrdelsen, resulterer denne ekspansion i, at det kausale
legeme fuldstændigt nedbrydes ved den fjerde indvielse. I det
første tilfælde – fuldbyrdelse via magtstrålen – gav presset
fremad og opad et lignende resultat. Den kanal, der blev åb-
net, tillod en nedstrømning af kraft eller ild fra ånden, og det
kausale legeme destrueredes på samme måde til sidst.

Såfremt den egoiske stråle er den tredje eller strålen for
aktivitet og tilpasning, er metoden noget anderledes. Det dre-
jer sig ikke så meget om en stærk fremdrift og ikke så meget
om en gradvis ekspansion, men om en systematisk tilpasning
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af al viden og af alle metoder for at opnå det tilsigtede mål.
Det er i virkeligheden en proces, hvor de mange anvendes til
gavn for den ene. Her gælder det mere om at samle det nød-
vendige materiale og den nødvendige kvalitet for at kunne
hjælpe verden, samt at opnå at få information ved hjælp af
kærlighed og skelneevne, der til sidst vil forårsage nedbryd-
ningen af det kausale legeme. I disse »aspektstråler« eller
stråler for guddommeligt udtryk (om jeg så må sige) tilveje-
bringes nedbrydningen i det første tilfælde ved, at kanalen
udvides på grund af den tvingende viljeskraft, i det andet til-
fælde ved ekspansion af det lavere auriske æg, det kausale le-
geme, bevirket af den altomfattende, synteseskabende stråle
for kærlighed og visdom, og i det tredje tilfælde ved gennem-
brydning af det kausale legemes periferi, bevirket af evnen til
at oplagre og af den systematiske absorption, som strålen for
tilpasning besidder.

Disse tre forskellige metoder fører til det samme resultat
og er dybest set alle tre former af den ene store metode, der 
[side 244] anvendes til udvikling af kærlighed og visdom –
målet for vor stræben i det nuværende solsystem.

Det er viljen, der driver mennesket frem til fuldkommen-
hed ved, at det virkeliggør det højere, og det fører til, at magt
tjener gennem kærlighed i handling.

Det er visdoms- eller kærlighedsaspektet, der driver men-
nesket frem til fuldkommenhed ved, at det erkender sin enhed
med alt, der ånder, og det fører til, at kærlighed tjener gen-
nem kærlighed i handling.

Det er aktivitetsaspektet, der driver mennesket frem til
fuldkommenhed ved, at alt anvendes i tjeneste for menneske-
ne; først ved at alt anvendes til egen fordel, derefter gradvis
ved at alt anvendes til det bedste for familien og alle, som det
personligt holder af, og som det er knyttet til, og derefter vi-
dere og helt frem til, at alt anvendes i tjeneste for menneske-
heden.

Såfremt den egoiske stråle er attributstrålen for harmoni,
den fjerde stråle, vil metoden være indre erkendelse af skøn-
hed og harmoni. Dette fører til, at det kausale legeme nedbry-
des gennem viden om lyd og farve, og om lydens nedbryden-
de virkning. Det er den proces, der fører til en viden om sol-
systemets toner og tonearter, om de enkelte menneskers tone
og toneart, og til bestræbelser med at harmonisere sin egoiske
tone med andres. Når den egoiske tone lyder i harmoni med
andre egoer, bliver resultatet, at det kausale legeme nedbry-
des, og man tager afstand fra det lavere for at opnå fuldkom-
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menhed. Eksponenter for denne stråle udvikles inden for mu-
sik, rytme og maleri. De trækker bevidstheden indad for at
forstå livet i formen. Den ydre manifestation af denne side af
livet i verden foregår gennem det, vi kalder kunst. De store
malere og de enestående komponister når i mange tilfælde
deres mål på denne måde.

Såfremt den femte stråle, strålen for konkret viden eller
kundskab, er menneskets stråle, er metoden meget interes-
sant. Den bevirker, at den konkrete tænkeevne anvendes in-
tensivt i løsning af problemer som hjælp til menneskeheden.
Enhver mental kvalitet må rettes imod at få den lavere natur
under kontrol, sådan at én usædvanlig stor indsats kan gen-
nemføres [side 245] for at trænge gennem det, der hindrer
nedstrømningen af den højere viden. Også selve viljen er in-
volveret (som man kunne forvente), og det resulterer i, at den
ønskede information kan tappes fra kilden til al viden.

Efterhånden som processen fortsætter, gennembores det
kausale legemes periferi så ofte, at det til sidst resulterer i
dets opløsning, og mennesket er frigjort. Det er mentaliteten,
der driver mennesket frem til fuldkommenhed og tvinger det
til at anvende al viden i kærlig tjeneste for sin race.

Strålen for hengivenhed (sjette stråle) er i særlig grad strå-
len for offer. Når den er den egoiske stråle, tager meditations-
metoden form som en målrettet anvendelse af kærlighed til én
person eller til ét ideal. Mennesket lærer at udtrykke en alt-
omfattende kærlighed til en person eller et ideal. Efter bedste
evne koncentrerer det hele sin opmærksomhed på at kontem-
plere over, hvad det er der kræves, og som offer for denne
person eller dette ideal lægger det endog sit kausale legeme
på alterets ild. Dette er metoden for guddommelig fanatisme,
idet alting ud over visionen anses for tabt, og til sidst ofres
med glæde hele personligheden. Det kausale legeme tilintet-
gøres ved ild, og det frigjorte liv strømmer opad til ånden i
guddommelig lyksalighed.

Såfremt den egoiske stråle er den syvende eller strålen for
ceremoniel lov eller magi, så indebærer metoden en herliggø-
relse og forståelse af formen. Som tidligere nævnt er målet
med alle meditationsøvelser, at mennesket kommer nærmere
det guddommelige i sit eget indre og derved nærmere til selve
guddommen.

Metoden fremmer således evnen til at bringe enhver livs-
virksomhed i alle tre legemer ind under lov, orden og regel,
og til at opbygge en ekspanderende form i det kausale lege-
me, hvilket resulterer i nedbrydningen af dette legeme. Det er
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en opbygning efter bestemte regler af en helligdom som bolig
for Shekinah, og når det åndelige lys stråler frem, ryster og
nedbrydes stenene i Salomons tempel. Metoden omfatter et
studium af loven og menneskets deraf følgende forståelse af,
hvordan denne lov styres og hvorfor. Den omfatter ligeledes
en viden om denne lovs bestemte anvendelse i forbindelse 
[side 246] med årsagslegemet for at gøre det uanvendeligt og
således bevirke dets nedbrydning. Resultatet er frigørelse, og
mennesket frigør sig selv fra de tre verdener. Mange okkulti-
ster kommer i inkarnation på nuværende tidspunkt på denne
stråle for at fortsætte frigørelsesprocessen. Dette er den meto-
de, der fører mennesket til frigørelse gennem forståelse og in-
telligent anvendelse af loven i sit eget liv og til ønsket om at
ville forbedre tilstandene for menneskeheden. Sådan bliver
mennesket en tjener for sin race. (LOM e.15-19; OM d.31-
34).

Personlighedsstrålen, som bestemmende
for valg af meditation

Som I véd, er personlighedens stråle altid en understråle af
den åndelige stråle, og den ændres med større hyppighed end
den egoiske stråle. Hvad angår fremskredne egoer, fx menne-
sker blandt menneskehedens tænkere og fremtrædende perso-
ner inden for alle områder af et verdensomspændende arbej-
de, kan personlighedens stråle ændre sig fra liv til liv; hvert
liv baseres således på en særlig tone og en særlig farve. På
denne måde udrustes det kausale legeme hurtigere. Når den
reinkarnerende enhed har nået et stadium, hvor han bevidst
kan vælge sin udtryksmåde, vil han først se tilbage på sine
tidligere liv, og ud fra den viden han derved opnår, vil han
vælge det næste liv. Forud for inkarnationen vil han anslå sin
egoiske tone og vil bemærke, om den er ufuldstændig eller
disharmonisk; derefter vil han bestemme, på hvilken tone han
vil basere sin kommende personligheds vibration.

Hele livet må derfor vies til at anslå en bestemt tone og til
at stabilisere en bestemt vibration. Denne tone må anslås og
vibrationen stabiliseres under mange forskellige vilkår. Det er
som følge heraf nødvendigt med hyppige ændringer i aspiran-
tens og disciplens liv, og dette er forklaringen på, at disse liv
tilbringes med store omskiftelser og i et tilsyneladende kaos.

Når harmonien er blevet genoprettet, og når vibrationen er
stabil og ikke underlagt forandring, er det nødvendige arbejde
udført. Egoet kan igen trække sine kræfter tilbage, inden det
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fortsætter arbejdet med at fuldkommengøre det kausale lege-
me [side 247] og med at gøre den ønskede akkord helt perfekt
med klarhed i klangen. Heraf forstår vi, at det er nødvendigt
at tilpasse meditationsmetoden til personlighedens behov, og
på samme tid at synkronisere den med den første faktor, der
omfatter egoets stråle. (LOM e.19-20; OM d.35).

Bygning af antahkaranaen

Det ville være en god ting for de studerende at betragte byg-
ningen af antahkaranaen som en udvidelse af bevidstheden.
Denne udvidelse er det første egentlige forsøg, der med fuld
viden gøres på vejen for at bringe den monadiske påvirkning
ind, så den til sidst bliver direkte. (RI e.471; SI d.476).

Broen, der skal bygges, kaldes ofte for »regnbuebroen«, fordi
den består af alle syv strålers farver. Specifikt udtrykt og set
fra disciplens synsvinkel består den bro, han bygger mellem
personligheden og den åndelige triade af syv energitråde eller
syv kraftstrømme. Han anvender alle syv stråler, hvilket han
kan gøre, fordi hans personlighed igen og igen (i den lange
inkarnationscyklus) har været på alle syv stråler mange gan-
ge. Men til sidst hersker hans sjælsstråle, og i regnbuebroen
»høres hans strålers farve vibrere, og hans stråles tone ses«.
Den bro, menneskeheden som helhed bygger, er én bro, der
er sammensat af alle de individuelle broer, som er bygget af
mange disciple. Den dannes derfor til sidst af syv energitråde
eller energistrømme, der kommer fra de syv egoiske grupper
(en gruppe for hver stråletype). Det skabende arbejde, som
udføres af alle mennesker, der har nået stadiet for sjælskon-
takt, bidrager til denne bro. Deres fremherskende lystråde
sammenkædes til en helhed, hvorved de mindre tråde tabes af
syne i det strålende lys fra den syvfoldige bro, som menneske-
heden til sidst fuldender.

Selv i den endeligt færdiggjorte bro – ved afslutningen af
denne verdenscyklus – vil ét strålelys og én strålefarve domi-
nere, den anden stråle med fjerde stråle som en subsidiær
stråle. (RI e.505; SI d.508-509). [side 248]

Jeg vil komme med nogle få bemærkninger om den forholds-
vis nye proces – bygningen af antahkaranaen. Den proces har
været kendt og fulgt af dem, der blev skolet med henblik på at
få tilknytning til Hierarkiet, men den brede offentlighed har
ikke før fået oplysning om den. Den studerende bør notere sig
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to væsentlige ting: Den ene er, at medmindre han husker, at
vi beskæftiger os med energi, og med energi der skal anven-
des videnskabeligt, så vil hele denne undervisning være for-
målsløs. For det andet må han huske, at vi beskæftiger os
med en teknik og en proces, der er afhængig af den skabende
forestillingsevne. Når disse to faktorer bringes sammen (be-
vidst og velovervejet) – energisubstansen som den ene faktor,
og den planlagte impuls som den anden – har I påbegyndt en
skabende proces, der vil give store resultater. (RI e.482; SI
d.486-487).

Stråle magtord

Med denne vision … går vi over til de syv (stråle) teknikker,
der skal anvendes til projektionsstadiet i byggeprocessen.

Første stråle . . . Vilje eller magt

For at kunne forstå første stråle teknikken, må man forstå
strålens grundlæggende kvalitet. Den er dynamisk. Punktet i
centrum er den første stråle for magt, og dens teknik består i
aldrig at forlade centrum, men i at arbejde dynamisk fra dette
punkt. Måske er det ord, der bedst beskriver dens virkemåde
inspiration. Faderen inspirerer stofaspektet eller moderen til
respons, hvis I kan godtage den symbolik, men opnår dette
ved selv at forblive ubevægelig. Fra det punkt, hvor han er,
arbejder bygmesteren (menneskelig eller guddommelig) ikke
med loven om tiltrækning, sådan som anden stråle gør, men
med loven om syntese og med viljens sprog, der er baseret på
en klart formuleret hensigt og program. (RI e.508; SI d.511).

Første stråle disciplen skal således opfylde kravene, så godt
han overhovedet kan … (Der skal bevidst gøres) et forsøg på 
[side 249] at skabe fusion mellem personlighed og sjæl, hvil-
ket han til en vis grad skal opnå, for at disse sammensmeltede
faktorer kan fastholdes vedvarende i det triadiske lys. Der er
nu tilvejebragt et nyt fokuseret intentionspunkt, og det fører
til en ny og endnu mere dynamisk spænding. I den fuldkomne
stilhed der følger, projiceres antahkaranaen og drives frem af
magtordet. …

Betydningen af det magtord, der anvendes på dette tids-
punkt, hvor projektionen er gennemført, kan sammenfattes i
ordene: »JEG BEKRÆFTER KENDSGERNINGEN«. (RI e.514-515;
SI d.518).
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Anden stråle . . . Kærlighed-visdom

Også her er de to første stadier, intention og visualisering,
omhyggeligt blevet gennemført, og de fire stadier i projektio-
nen er blevet ført helt op til det højest mulige punkt. Anden
stråle sjælens levende lys (det mest levende i dette anden
stråle solsystem) dominerer formens lys og stråler mod det
triadiske lys. Dernæst følger et øjeblik med intens koncentra-
tion og anden stråles særlige magtord udtales. … Dette ord
tager form i disciplens sind og betegner assertionen: »JEG SER

DET STØRSTE LYS«. (RI e.516; SI d.519).

Tredje stråle . . . Aktiv intelligens

Processerne med intention og visualisering er blevet fulgt, og
igen er projektionsteknikkens fire stadier blevet fuldført. I det
højeste spændingspunkt intonerer disciplen tredje stråles
magtord. Det er ikke let for disciplen på denne stråle at opnå
tavshedens nødvendige brændpunkt. Hans intense omskifte-
lighed fører til mange ord eller stor mental aktivitet, ofte til-
skyndet af en blændværksimpuls. Det mindsker kraften i det,
han forsøger at udføre. Men når det er lykkedes ham at opnå
»mental stilhed«, hvor han blot er et punkt af intelligent kon-
centration, så kan han benytte magtordet med stor virkning.
Det vanskelige består i, at han skal overvinde tendensen til at
anvende det med den tanke i bevidstheden, at det skal give
resultater på det fysiske plan. Han arbejder altid ud fra den
[side 250] guddommelige kvalitet, der kendetegner stof, lige-
som anden stråle disciplen altid arbejder ud fra kvalitet, og
første stråle disciplen ud fra åndens positivitet. Men når han
først intuitivt forstår og faktisk opfatter, at ånd-stof er én vir-
kelighed, og når han først i sit indre har opnået sublimering
af stoffet, så kan han frigøre sig fra alt det, som mennesket
forstår har relation til form. Da kan han sige magtordet, der
vil muliggøre hans fuldstændige identifikation med ånden,
via antahkaranaen. Dette ord er: »JEG ER SELVE HENSIGTEN«.

Med hensyn til de øvrige magtord, der er forbundet med de
fire attributstråler, vil jeg blot opremse dem, da det er meget
lidt, jeg kan sige om dem. De kan forstås i lyset af det, jeg har
sagt om de tre magtord, der anvendes på aspektstrålerne.
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Fjerde stråle . . . Harmoni gennem konflikt

»TO SMELTER SAMMEN TIL ÉN.«

Femte stråle . . . Konkret viden eller videnskab

»TRE SIND FORENES.«

(Her gøres det faktum gældende, at det universelle sind, den
højere tænkeevne og den lavere konkrete tænkeevne smelter
sammen ved hjælp af den projicerede antahkarana).

Sjette stråle . . . Hengivenhed eller idealisme

»DET HØJESTE LYS STYRER.«

Syvende stråle . . . Ceremoniel lov og orden

»DET HØJESTE OG DET LAVESTE MØDES.«

(RI e.517-518; SI d.520-521). [side 251]

Syvende stråles
indflydelse på den esoteriske udvikling

Den syvende stråles indflydelse er det, som på en særegen og
uventet måde vil skabe den vesterlandske skole for okkultis-
me, ligesom den sjette stråle skabte den østerlandske skole
for okkultisme – den sidste bragte lyset ned til det astrale
plan, og den nye indflydelse vil bringe det ned på det fysiske
plan. Den østerlandske lære påvirkede kristendommen og in-
dicerede og betingede dens udviklingsbaner, og kristendom-
men er så udpræget en religion, der bygger bro. Rollerne vil
til sidst blive byttet om, og »lyset fra østen« vil bevæge sig til
Europa og Amerika. Dette vil uundgåeligt forårsage den nød-
vendige og ønskede syntese af den mystiske og den okkulte
vej. Det vil senere føre til formuleringen af den højere vej;
herom er det nytteløst at tale på nuværende tidspunkt, for I
ville ikke forstå det. Ingen af de fundamentale og ældgamle
regler for vejen vil nogen sinde blive ophævet eller afskaffet.
Ligesom mennesker i gamle dage rejste til fods ad de store
landeveje, følgende den tids skik og brug, så rejser de i dag
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med tog eller bil (men når frem til samme bestemmelsesste-
der) og følger den samme vej, det samme mål bliver nået,
men der kan være forskel i proceduren med andre sikkerheds-
og beskyttelsesforanstaltninger. Reglerne kan variere fra tid
til anden for at lette forståelsen og give en passende beskyt-
telse. Skolingen af disciple i fremtiden vil i enkeltheder afvi-
ge fra den, der blev givet i fortiden, men de grundlæggende
regler forbliver de samme. …

Grundtonen for en syvende stråle discipel er »udstrålende
aktivitet«. Derfor ser vi fremkomsten af visse ideer i verdens
tankesfære – mental udstråling eller telepati, radiatorer til op-
varmning og opdagelsen af radium. Alt dette vidner om den
syvende stråles aktivitet.

Det guddommelige princip, som den syvende stråles men-
neskehed hovedsagelig vil blive fortrolig med, er livet, som
det udtrykker sig gennem det æteriske legeme. Det er af den-
ne grund, vi finder en stigende interesse for vitalitetens natur;
kirtlernes funktion er ved at blive undersøgt, og inden længe
[side 252] vil man opdage deres funktion som generatorer for
vitalitet. (DN e.132-133; NS d.126-127).

Der findes i dag et behov for fornuftig undervisning angående
lovene om tænkning og om de regler, der styrer opbygningen
af de tankeformer, som skal legemliggøre de ideer, der er ud-
gået fra det universelle guddommelige sind. Det er på de sub-
jektive 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 anven-
delsen bliver rigtig og tilpasningen til planen korrekt. Dette
tidspunkt ligger et stykke ude i fremtiden, og følgelig findes
der på jorden fordrejelser og urigtige fremstillinger af planen,
som den eksisterer i himlen, for at benytte den kristne ud-
tryksmåde.

Det var erkendelsen af det nuværende verdensbehov for
oplyste tænkere og subjektive arbejdere, der tilskyndede le-
derne til at styre de indstrømmende åndelige energier sådan,
at der dannedes esoteriske grupper overalt; det førte også til
udgivelsen af den mængde af mystisk og orientalsk litteratur
om meditation og beslægtede emner, som oversvømmer ver-
den i dag. Det samme gælder den indsats, som jeg, der virker
på den indre side af livet, gør ved i denne afhandling at un-
dervise i nyere psykologi og på den måde vise mennesket,
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hvordan han er udstyret, og hvor velegnet han er til det arbej-
de, for hvilket han er blevet skabt, og som det indtil nu ikke
er lykkedes ham at fatte. Styrken i og virkningen af den sy-
vende stråles indflydelse vil imidlertid åbenbare det magiske
arbejde for ham, og de næste to tusind og fem hundrede år vil
tilvejebringe så megen forandring og muliggøre så mange så-
kaldte »mirakler«, at endog verdens ydre tilsynekomst vil op-
leve en indgående forandring; vegetation og dyreliv vil foran-
dres og udvikles, og meget, som i begge naturriger ligger la-
tent i formerne, vil bringes til udtryk gennem den friere strøm
og den mere intelligente behandling af de energier, som ska-
ber og udgør alle former. I løbet af de seneste fem hundrede
[side 253] år er verden forandret utroligt, og i løbet af de næ-
ste to hundrede år vil forandringerne ske endnu hurtigere og
mere dybtgående, idet væksten af menneskets intellektuelle
kræfter hurtigt øges, og mennesket, skaberen, kommer i be-
siddelse af sine skaberkræfter. (EP1 e.82-83; EP1 d.111-112).

(Der er) en intention om (i løbet af den kommende cyklus) at
åbne døren helt op til det skjulte mysteriums tempel for men-
nesket. En efter en skal vi gennemgå den esoteriske og ånde-
lige pendant til den psykologiske faktor, som kaldes »en men-
tal test«. Denne test vil vise et menneskes mentale kraft og
hans brugbarhed i mentalt arbejde, den vil vise hans evne til
at opbygge tankeformer og til at levendegøre dem. Dette be-
handlede jeg i En afhandling om Hvid Magi, og relationen
mellem denne afhandling og den syvende stråles magiske ar-
bejde og dens aktivitetscyklus vil i tiltagende grad blive mere
tydelig. En afhandling om Hvid Magi er et forsøg på at opstil-
le 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 skabende arbejder og således bistå i det ma-
giske virke i herrens tempel. (EP1 e.84-85; EP1 d.113-114).

Sjæls- eller egoisk stråle

Før vi påbegynder vort studium af strålen for egoet eller sjæ-
len kan der i korthed meddeles visse hovedforudsætninger,
der er indeholdt i en række udsagn, fjorten i alt. De lyder så-
ledes:

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-
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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. [side 254]

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.

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
koordinerede og fungerer som enhed, udgør personlig-
heden. Virkningen af denne generelle integration er ak-
tivt at frembringe en inkarnation og inkarnationer,
hvori personlighedsstrålen klart træder frem, og de tre
legemer 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 stør-
re styrke. …

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 sæt-
ning har fundamental betydning, idet den angiver det san-
de forhold mellem personligheden og egoet eller sjælen.
Den discipel, som forstår denne relation og tilpasser sig
dette, er rede 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-
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skes, at den planetariske Logos også befinder sig på en
stråle, der er en understråle af den anden stråle for kærlig-
hed-visdom. På den måde får vi følgende opstilling:

[side 255]

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
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Vilje Kærlighed Intellekt Harmoni Videnskab Hengivenhed Ceremoni
IV.

Personlighedsstrålen
for den

planetariske Logos

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
gennemgå 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
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[side 256]

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
menneske

c. Den cykliske stråle
d. Den nationale stråle

Alle ovennævnte stråler styrer ethvert menneskes person-
lighedsliv. Den enkeltes egoiske stråle samt det fjerde na-
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
ham i perioder eller samtidigt; de farver hans væsen,
frembringer hans kvalitet og bestemmer hans »tilsyne-
komst«, idet dette ord bruges i okkult forstand, at give
ydre form. Igennem tiderne har den ene efter anden af
disse kræfter formet ham, og han er ganske enkelt det, de
gør ham til. Efterhånden som han når til en klarere forstå-
else og kan begynde at skelne, vælger han selv, hvilken af
dem der skal styre, indtil han til sidst styres af sjælsstrå-
len med de andre stråler underordnet denne stråle og an-
vendt af ham 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

[side 257]

13. Strålen for personligheden har sit vigtigste område for
aktivitet og udtryk i det fysiske legeme. Den bestemmer
livstendens og formål, tilsynekomst og beskæftigelse. Den
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er selektiv i kvalitet, når den påvirkes af den egoiske
stråle.

Strålen for egoet har en direkte og specifik virkning på
det astrale legeme. Heraf kommer, at livets slagmark altid
findes 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 integrationen af personligheden er tilvejebragt. Den
forårsager, at den mentale natur opnår den klare vision,
som fuldbyrdes ved den fjerde indvielse, og frigør menne-
sket 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 styrer gradvis personligheden

b. Den anden initiator er. . . . . . . . Kristus
Han frigør kærlighedsnaturen

c. Tredje initiator er. . . . . . . . . . . . den planetariske
Logos

Han oplyser sindet og tænkeevnen

14. Strålen for sjælen eller egoet begynder aktivt via det
astrale legeme at gøre sin tilstedeværelse mærkbar, så
snart der er opnået samordning. 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 si-
ger, at personlighedsstrålen fremkalder en separatistisk ind-
stilling og forårsager en isolation fra den gruppe af sjæle, som
personligheden er en ydre form af, samt som konsekvens en
[side 258] tilknytning til manifestationens formside. Den
egoiske stråle fremkalder gruppebevidsthed og isolation fra
ydre former og forårsager tilknytning til manifestationens
livsside og til det subjektive hele. Monadestrålens virkning
kan ikke forstås, før mennesket har taget tredje indvielse.
(EP1 e.401-407; EP1 d.411-416).
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Ved den tredje indvielse åbenbares for den indviede, hvad
der er hensigten med den stråles understråle, som han tilhø-
rer, den stråle, hvorpå hans ego befinder sig. Alle egoer er på
den ene eller den anden af monadestrålens understråler. Den-
ne viden gives den indviede for til sidst at gøre det muligt for
ham (ad den mindste modstands vej) at finde sin monades
stråle. Den underordnede stråle fører på sin energistrøm man-
ge grupper af egoer, og den indviede bliver derfor ikke kun
opmærksom på sin egen egoiske gruppe og dens intelligente
hensigt, men også på mange andre grupper af lignende sam-
mensætning. Deres forenede energi arbejder hen imod et klart
defineret mål. (IHS e.121; IMS d.133-134).

Mens alt dette står på, øger sjælsstrålen eller -energien støt og
roligt sin rytmiske styrke og prøver at påtvinge personlighe-
den sin hensigt og vilje. Det er forholdet og samspillet mel-
lem de to der – når et vist balancepunkt er nået – fører men-
nesket ind på prøvestadiets vej, på discipelskabets vej og helt
frem til indvielsesporten. (GLA e.117; BLV d.108).

Din emotionelle natur er … blevet prøvet til smertegrænsen.
Du er nu uden tvivl klar over, … at når sjælen skifter fra én
stråle til en anden, … så er denne helt usædvanlige prøvelse
automatisk og uundgåelig. Dette er specielt tilfældet, når en
discipel skifter til anden stråle … (DNA2 e.522; DNT2
d.573). [side 259]

Tibetanerens gruppe af disciple

De to bind af »Discipelskab i den nye tidsalder« indeholder
en række breve skrevet af Tibetaneren til disciple, hvori han
ofte omtaler deres stråler og de specielle problemer og mu-
ligheder, som de stiller hans disciple overfor. Dette kapitel
består hovedsagelig af uddrag fra disse breve.

Disciplens fem betingende stråler

… Jeg finder det nyttigt at antyde over for alle i min gruppe
af forpligtede disciple, deres fem bestemmende eller betin-
gende stråler, sådan at de kan arbejde intelligent på sammen-
smeltning af:
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a. De forskellige personlighedsstråler.
b. De forskellige personlighedsstråler med sjælsstrålen.
(DNA1 e.218-219; DNT1 d.249).

Når du studerer dine stråler, så vil årsagen til det nære for-
hold, der består mellem dig og nogle af dine meddisciple,
komme tydeligere frem i din bevidsthed. Det er et forhold,
der ikke blot skyldes en livslang gensidig tjeneste og forståel-
se, men også beslægtede energier og kræfter og lighed i an-
vendelse. (DNA1 e.275; DNT1 d. 310).

Det må altid erindres, at når jeg taler om strålerne for de for-
skellige legemer, hentyder jeg til den fremherskende kraft,
som betinger dem i et bestemt liv, til den eventuelle virkning,
som indflydelsen af denne kraft, reguleret eller ikke reguleret,
måtte have på omgivende mennesker, og til den responsive
sensitive og modtagelige substans, som sjælen nødvendigvis
må arbejde med. Jeg hentyder til det, der udgør det materielle
udtryk. (DNA1 e.446; DNT1 d.496).

Det er det mentale legemes indflydelse på andre, som jeg af-
gjort ønsker, at du tænker over. På prøvestadiets vej er kræf-
terne [side 260] i menneskets lavere natur og deres indre
samspil af altovervejende betydning. Han må lære at kende
sig selv. På discipelskabets vej må de samme kræfter studeres
i relation til dem, som disciplens karma, skæbne og professi-
on har ført ham sammen med. På indvielsens vej anvendes
disse samme kræfter i bevidst samarbejde med planen og
med behørig dygtighed i handling, som følge af de lærte lek-
tier på vejens tidligere stadier. (DNA1 e.447; DNT1 d.497).

Før der består en tilstrækkelig tydelig udvikling til at stille en
nøjagtig diagnose, er det ikke muligt at præcisere personlig-
hedsstrålen. Bestemmelse af den egoiske stråle kommer end-
nu senere, og der kan i begyndelsen kun gisnes derom ud fra
den konflikt, som personligheden er bevidst om, og som er
baseret på en voksende følelse af dualitet. Visse fysiske og
psykiske kendetegn, som viser kvaliteten i den pågældende
persons højere natur, vil også muliggøre denne bestemmelse
gennem en eksperts diagnose, og det samme gælder et studi-
um af et menneskes gruppeforbindelser, når disse begynder at
blive synlige på det fysiske plan. Hvis et menneske – som ud
fra en personlig forkærlighed er en skabende kunstner – plud-
selig får en dyb og udtalt interesse for matematik, kunne man
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slutte deraf, at han var ved at komme under indflydelse af en
anden stråle sjæl; eller når et menneske – hvis hele personlig-
hed utvetydigt er på sjette stråle, strålen for fanatisk idealis-
me eller hengivenhed over for et mål – hele livet igennem
havde dyrket religion, men derefter kastede sit livs interesse
over på videnskabelig forskning, kunne han reagere på en
femte stråle sjæls indtryk. (EP2 e.334-335; EP2 d.324).

Viden om stråletyper

… Dit livs største problem (er): At stå frit uanset omgivelser-
ne. At arbejde i den subjektive verden og dog være aktiv i
den ydre verden. At opnå virkelig ubundethed, og alligevel
yde alle det, som tilkommer dem. En forståelse af dine stråle-
typer vil i høj grad kunne være til hjælp i denne proces af fri-
gørelse, afkald og endelig forsagelse. (DNA1 e.314; DNT1
d.353). [side 261]

Det ville være nyttigt, hvis de studerende ville samle alle in-
formationer om deres to hovedstråler, med henblik på, at ar-
bejde praktisk med sig selv. … Du kan (således) hjælpe
(gruppen) ved at opnå den nødvendige gruppeligevægt i det
arbejde, som skal udføres. (DNA1 e.317; DNT1 d.355).

Det er ingen let opgave, som du og alle disciple har sat sig for
i denne tid. Opgaven er at stå ved de problemer, som den en-
kelte selv har skabt, og det indebærer at se sit liv klart og
sandt såvel som sine omgivelser, sine karakteregenskaber og
sit ansvar. Det er et vanskeligt forehavende med åbne øjne at
håndtere det lavere selv, at se livet og selvet, som det virkelig
er, og at værne om visionens kostbare juvel. (DNA1 e.329;
DNT1 d.368).

Disciple, i hvem disse stråler manifesterer sig på særlig må-
de, vil opnå en viden om disse strålers påvirkning, metode,
mekanisme og mål.

Det er ikke muligt for nogen under graden accepteret di-
scipel at få klarhed over ret meget. Stråletypen må fungere
med klarhed, og den forskende må være så fremskreden, at
han har nået stadiet for den ubundne iagttager. … Anden
stråle disciplen må lære at være ubunden og på samme tid
forblive »bunden og altomfattende« i esoterisk forstand. Dette
må opnås bevidst, og tilstanden må være vedvarende. Første
stråle disciplen må forblive ubunden og på samme tid lære
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tilknytning. Han må lære at åbne sin aura for hele verden i en
række progressive tilfælde af bundethed. Dette medfører van-
skeligheder, fordi det indebærer den form for skoling i para-
dokser, der er okkultismens hemmelighed. (DNA2 e.574-575;
DNT2 d.631-632).

Strålediagrammer

Der kunne udfærdiges og studeres mange …  (stråle)diagram-
mer, og mange hypotetiske tilfælde kunne danne grundlag for
okkult forskning, strålediagrammer og studium af loven om
modsvarigheder. Læserne ville finde det interessant at studere
sig selv på denne måde, og de kunne på baggrund af den in-
formation, [side 262] der er givet i En afhandling om de Syv
Stråler, udforme deres egne diagrammer og studere, hvad de
formoder kunne være deres egne stråler, og følgelig den virk-
ning, strålerne har i deres liv. Sådan kunne de tegne de mest
interessante diagrammer og opdage deres egen natur, egne
kvaliteter og karakteristika.

Det ville være interessant at omtale den kendsgerning, at et
sådant diagram er forberedt og bliver overbragt hans mester i
det øjeblik, et menneske bliver en accepteret discipel. Der ek-
sisterer fire sådanne diagrammer, for personlighedsstrålerne
varierer fra den ene inkarnationscyklus til den næste og gør
det nødvendigt at ajourføre personlighedsdiagrammet. De fire
grundlæggende diagrammer er:

1. Diagrammet for et menneskes udtryk på tidspunktet for
hans individualisering. Det er naturligvis et meget gam-
melt diagram. I dette er det mentale og emotionelle lege-
mes stråler meget vanskelige at få øje på, da der er så lidt
mental udfoldelse eller emotionel erfaring. Kun sjælens
stråle og det fysiske legemes stråle kan defineres tydeligt.
De øvrige stråler betragtes blot som antydninger.

Dette er diagrammet for det menneske, som endnu sover.

2. Diagrammet for et menneskes udtryk, når personligheden
når sit højeste uafhængige udviklingstrin, det vil sige, før
sjælen har overtaget det bevidste herredømme eller i det
hele taget gør sig gældende.

Dette er diagrammet for det menneske, som drømmer.
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3. Diagrammet for et menneskes udtryk i det specielle og af-
gørende kriseøjeblik, når sjælen og personligheden er i
krig, når slaget om nyorientering er på sit højeste, og aspi-
ranten ved det. Han ved, at meget afhænger af slagets ud-
fald. Han er Arjuna på kurukshetras slagmark.

Dette er diagrammet for det menneske, som er ved at våg-
ne.

[side 263]

4. Diagrammet for et menneskes udtryk i det liv, hvor orien-
teringen og livskræfternes betoning er blevet ændret, og
mennesket bliver en accepteret discipel.

Disse fire diagrammer, skildret eller tegnet i farver svarende
til strålen, udgør en discipels generalieblad, for mesteren be-
skæftiger sig kun med generelle tendenser og aldrig med en-
keltheder. De generelle tilbøjeligheder, anlæg og fremtræden-
de kendetegn samt de indlysende livsmønstre interesserer
ham. (EP2 e.298-299; EP2 d.291-292).

Sjælsstråler

Første stråle, som sjælsstråle

Når jeg har at gøre med første stråle egoer … eller med de
sjæle, som arbejder gennem første stråle personligheder, stil-
les jeg altid over for den indledende vanskelighed, som deres
»isolerede uafhængighed« frembyder. Det er ikke let for så-
danne første stråle typer at samarbejde, at tilslutte sig gruppe-
forslag, grupperytme eller gruppedisciplin eller en forenet
synkroniseret aktivitet, som er det udtalte mål for alle disci-
pelgrupper. I mange tilfælde er den indre indstilling i sam-
klang med hovedformålet og idealerne, men det ydre udtryk,
det fysiske menneske, forbliver i grunden uvilligt og kan ikke
tilpasse sig. Var det ikke for din anden stråle personlighed, så
ville du finde det vanskeligt at arbejde i min ashram, men det
er din anden stråle kvalitet – stærkt markeret og resultat af en
lang række inkarnationer i et anden stråle vehikel, som, hvis
du ønsker det, kan gøre dig til et af brændpunkterne for det
arbejde, som jeg planlægger for denne discipelgruppe.
(DNA1 e.136; DNT1 d.160).

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



Kammeratskab lærer du, men det er på intet tidspunkt nogen
let opgave for første stråle sjæle at mestre og at udtrykke. Per-
sonlighedernes lidenhed og småligheden med hensyn til de
individuelle synspunkter er trættende for den tjener af planen,
som står ophøjet og ubundet på en første stråles tinde for visi-
on [side 264] og en deraf følgende forståelse. (DNA1 e.169;
DNT1 d.194-195).

Vær forsigtig med den kraft, som strømmer gennem dig, når
du mere og mere træder ind i din første stråle sjæls bevidst-
hed … Sørg for, at din anden stråle personlighed kan håndte-
re denne kraft korrekt og sørg for at forene den med kærlig-
hed og mildne dens magtfulde styrke med forståelse. Første
stråle kraften må kun relateres til ydre omstændigheder og må
ikke øve indflydelse på personligheder. Den er nødvendig for
at forcere omstændigheder og komme til afgørende resulta-
ter, (bemærk denne formulering), men ikke for at ryste og så-
re. Sand upersonlighed må altid være til stede og din person-
lighed må iagttage første stråle kraftens virkning på andre
personligheder og afbalancere dens iboende og ofte særdeles
nyttige, nedbrydende arbejde. (DNA1 e.169-170; DNT1
d.195).

Bekæmp ikke det blændværk, som søger at påvirke dig, med
din første stråle indifferens – en magtfuld indstilling som du
og alle første stråle typer let antager. Bekæmp det ved ikke at
anerkende det og ved at være helt optaget af den foreliggende
opgave. Jeg mener her den kloge optagethed af opgaven, som
ikke negligerer passende fysisk omsorg og heller ikke tid til
afkobling. (DNA1 e.170; DNT1 d.196).

Din sjælsstråle er første stråle for vilje eller magt, og den er
ligeledes dit fysiske legemes stråle. Deraf kommer den lethed,
hvormed din sjæl kan påvirke din hjerne, hvis du ønsker det.
Dette har en tendens til at gøre dig særdeles intuitiv, men
overhovedet ikke psykisk. Det giver dig – igen, hvis du væl-
ger det – en organiserende evne og rådighed over en dyna-
misk åndelig vilje, som kan bære dig gennem og over alle
hindringer. (DNA1 e.204; DNT1 d.234).

I en tidligere belæring søgte jeg at gøre dig opmærksom på ri-
sikoen for bestandigt at indtage positionen som »den ene i
centrum«. Den indstilling … er også karakteristisk for en før-
ste stråle sjæl, og tilstedeværelsen af disse to indstillinger 
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[side 265] (den ene i centrum og den, som står alene) er tegn
på at din første stråle sjæl begynder at tage kontrol over per-
sonligheden. … Du kunne med rette spørge mig, hvordan du
kan eliminere disse tilbøjeligheder. Jeg kan kun svare dig
med enkle og almindelige sandheder – så enkle og så almin-
delige, at deres videnskabelige værdi meget let bliver overset.
Jeg siger til dig: Tab interessen for dit personlighedsliv, dets
kontakter og anliggender, ved at sætte en dynamisk interesse
for verdensarbejde i stedet. Opnå ikke denne ubundethed ved
en intensivering af din sjette stråle personligheds indstillin-
ger. Vi ønsker ikke at knytte fanatikere til os. Opnå denne
ubundethed ved en uddybning af din kærlighedsnatur, idet
den inkluderer andre og udelukker din egen lavere natur. Jeg
siger til dig, arbejd med ubundethed, og når du intet kræver
for det separate selv, vil alle ting komme til dig. Du vil da
ikke stå alene, men vil virke som en tiltrækkende, magnetisk
enhed i gruppetjeneste. Her ligger derfor dit umiddelbare pro-
blem. Du må lære at være decentraliseret og at træde ud af dit
eget billedes centrum. Du må lære at være magnetisk og at
bygge op og ikke at bryde ned. Tænk over disse forslag og ar-
bejd ganske enkelt i al stilhed og i glæde med dit problem.
(DNA1 e.244-245; DNT1 d.277-278).

Lad mennesker være frie og søg ikke at påvirke dem eller at
påtvinge dem dine ideer. Din fortolkning af dem og af deres
behov (uanset hvor nær de måtte stå dig) er ikke nødvendig-
vis korrekt. Lad mennesker være frie i alle henseender – med
den frihed du forventer og kræver for dig selv. (DNA1 e.245;
DNT1 d.278-279).

Jeg er fristet til at give dig disse få ord af praktisk betydning.
De er: imødekommende kærlig velvilje. Disse kvaliteter, imø-
dekommenhed og kærlig velvilje, markerer det overfladiske
(okkult forstået) ydre udtryk for sjælen, og for et første stråle
menneske er de altid vanskelige at håndtere. Behovet for dis-
se kvaliteter er hyppigt ikke erkendt, ej heller anses de som
værende nødvendige. Første stråle mennesket ved hyppigt
ikke, at han mangler dem. Den indre dynamiske og erkendte
[side 266] godhed hos en første stråle discipel kan spoleres af
hastværk og en ydre hurtighed i tale og indstilling. Så sikker
er et første stråle menneske på sin essentielle velvilje og kær-
lighed (og med rette), at han bedømmer andre mennesker
som sig selv. Den indre retlinede indstilling og den indre
kærlighed betyder mere for ham end det ydre udtryk. Men
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mindre udviklede mennesker, og de der findes på andre strå-
ler, har en tilbøjelighed til at misforstå det. Styrken i dit ar-
bejde er så reel, og de muligheder, der åbner sig for dig, er så
store, at hvis du hertil føjer en imødekommende indstilling af
kærlig velvilje, så kan du bruges meget. Tænk over det …
(DNA1 e.325; DNT1 d.364).

Kraften fra din første stråle sjæl kan anspore personligheden
til fornyet handling og aspiration, til fortsat mental kontrol.
Du behøver derfor ikke at indstille din aktivitet eller trække
dig tilbage til en statisk tilstand, før den afsluttende aktivitet
ved overgangen lægger beslag på din dobbelte opmærksom-
hed fra din sjæl og personlighed, og den endelige løsrivelse
finder sted. (DNA1 e.388; DNT1 d.430).

Det må være dit mål at undgå alle statiske tilstande. Mange
første stråle mennesker bliver statiske eller krystalliserede,
fordi dette er den metode, hvorigennem første stråle tilintet-
gøreren arbejder … (DNA1 e.621; DNT1 d.685).

Første stråle mennesket er bevidst om et ordnet liv, det maje-
stætiske ved ordnede kræfter. Herligheden ved intelligent »ar-
rangement« af de kræfter, som ligger bag den manifesterede
verden, er hans rette tjenesteområde. Men til dette må føjes
evnen til intuitivt at opfatte planen, som den eksisterer i kær-
lighedens hjerte, for kun kærlighed åbenbarer planen og den
rolle, som skal spilles i den af sjæle på et hvilket som helst gi-
vent tidspunkt og sted. (DNA1 e.625; DNT1 d.689).

Første stråle disciplen elsker isolation. Det er for ham den
mindste modstands vej. Han er, som du ved, normalt den,
som står alene. Det er hans styrke, og det er også hans svag-
hed. Han glæder sig over sin ubundethed … [side 267]

Det er ikke lettere for første stråle disciple at lære tilknyt-
ning (af den rette og åndelige art) … Problemet med ubundet-
hed og med tilknytning er ét og samme problem. Det er pro-
blemet om de rette værdier. Første stråle typen elsker sig selv,
sin magt og sin isolation alt for meget. … Første stråle typen
gør fejl i ikke at tænke nok over reaktionen hos andre på,
hvad han siger og gør. Han er stolt over sin ubundne indstil-
ling og hans uimodtagelighed over for tilknytning. Han sætter
pris på sin styrke og isolation. (Han lider) under stolthed. …

Det er denne indre »isolation«, som du holder så meget af
… som gør oprør mod din telepatiske sensitivitet over for an-
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dre mennesker. I stedet for så megen »vilje til kærlighed«,
hvorfor så ikke helt enkelt være mere kærlig? … Hos dig do-
minerer hovedet, og du sidder i toppen af dit tårn, mens dit
hjertes råb hele tiden lyder gennem hele dit væsen og i dine
ører. Alligevel frygter du for at stige ned og gå blandt dine
medmennesker i kærlig identifikation med dem. Det er kun
ved at vandre på livets støvede gader med vore brødre, at vi
til sidst bliver i stand til at gå gennem indvielsens port.
(DNA1 e.625-626; DNT1 d.690-691).

Du besidder megen visdom samt første stråles evne til at tage
et principielt standpunkt. … Før du fremsiger magtord og vis-
domsord (som du fremsiger med lethed og sandt ud fra de
mange erfaringers indhøstede rigdom), så må du øse kærlig-
hed fra dit hjerte til dem, som opsøger dig for at få lys og
styrke. Mennesker i vor tid har brug for kærlighed. (DNA1
e.630; DNT1 d.694-695).

Dine svar på de spørgsmål, som jeg stillede dig var karakte-
ristiske for dig – alvorlige, oprigtige, mentale, logiske og med
første stråle typens upersonlighed. (DNA1 e.631; DNT1
d.696).

Jeg kan altid tale ligefremt og åbenhjertigt til første stråle di-
sciple, fordi jeg ved, at de vil modtage mine ord i den rette
ånd. (DNA1 e.635; DNT1 d.699). [side 268]

Ensomhed, isolation, en følelse af at være svigtet og en afson-
drethed (i de fleste tilfælde baseret på sensitivitet) kendeteg-
ner første stråle disciplen, indtil han lærer at opretholde sin
guddommelige sans for »forenet identitet«, når han er sam-
men med andre. …

… Det arbejde, du udfører, er planlagt af os, og … det er
din opgave at gøre dig sensitiv for vor »impression«. Dette at
udvikle sensitivitet er altid en vanskelig opgave for et første
stråle menneske. Det foretrækker at stå alene og i sit indre
udvikle de planer, som det mener er bedst egnet til den type
tjeneste, det søger at udføre. Men i dag lærer disciple, at en
forenet, organiseret og samlet plan for eller skematisk frem-
stilling over den verdensomfattende tjeneste er nødvendig, og
at Hierarkiets overordnede plan må bringes til udførelse. …
Alle disciple må gøre en indsats for at tilpasse sig denne plan.
(DNA2 e.497-498; DNT2 d.546-547).
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(Du må lære) … at bringe mennesker sammen og at arbejde
gennem dem. Dette er, … meget vanskeligt for en første strå-
le discipel at mestre, især når sjælsstrålen og strålen for den
astrale eller emotionelle natur begge er første stråle. Det er let
for første stråle disciplen at trække sig ind i sin sjælsbevidst-
hed, langt lettere end for andre stråletyper, men dit problem
… er, at give anden stråle personligheden større bevægelses-
frihed, sådan at første stråles evne til at tilkendegive ubundet-
hed afbalanceres med den modsatte kvalitet tilknytning – der
er så kendetegnende for anden stråle naturen. Tænk over det.

… En »ubunden tilknytning« (paradoksalt nok) er målet
for den tjenende første stråle discipel. (DNA2 e.504-505;
DNT2 d.554).

… Du er og kan i stadig større omfang fungere som en kanal,
idet første stråle menneskets enkelthed giver særlig stor kraft.
Brug den, … uden at stå isoleret. Det er altid lettere for en
første stråle arbejder at fortsætte alene i den retning, han har
besluttet sig for, men jeg vil foreslå, at du arbejder tættere
sammen med dine meddisciple. (DNA2 e.592; DNT2 d.651).
[side 269]

Der er visse vanskeligheder, du må lære at overvinde med
hensyn til anvendelse af første stråle energien. De fejl, du
muligvis har begået med din skarpe kritik i tale, skyldes gan-
ske enkelt, at du endnu ikke har lært at anvende sjælsenergien
rigtigt. …

Hver gang første stråle energi strømmer gennem dig, fører
det til bagatelagtige eller mere alvorlige kriser i dine relatio-
ner til andre. Du må tilegne dig en mere generel og oprigtig
glæde ved samværet med dine medmennesker (som et red-
skab til forståelse), specielt de, som du samarbejder med i mit
arbejde. … Vær ikke ubarmhjertig og utilfreds med deres be-
stræbelser på at gøre det gode. …

… Du må sætte mere pris på indsatsen og være mindre kri-
tisk med hensyn til det opnåede resultat. Når det gælder al-
vorlige fejl, så er du altid venlig og forstående og har ofte til-
kendegivet det, men du er (bag en venlig facade) tilbøjelig til
at se ned på dem, der er tilfreds med det, de har udført. Du
må også lære at vælge dine medarbejdere klogt, når det er din
opgave. Det er ikke let for dig eller for nogen første stråle di-
scipel at komme tæt nok ind på eller at ønske at komme tæt
nok ind på et menneske for virkelig at lære det at kende. …
Det har sin årsag i første stråle typens naturlige tilbøjelighed
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til isolation. Husk på det.
… Første stråle arbejdere skaffer den substans til veje, som

anden stråle arbejdere bruger til opbygning, og som de andre
stråle arbejdere kvalificerer og tilpasser. Du forsyner substan-
sen med energi og hensigt, og med det liv, der er nødvendigt
for at gøre den modtagelig for planen – planen for den gode
vilje, som mestrene for tiden implementerer, og som de søger
medarbejdere til. (DNA2 e.594-595; DNT2 d.653-654).

… Der (findes) ingen rene første stråle typer på planeten.
Alle såkaldte første stråle egoer, som er i inkarnation, findes
på den første understråle af den anden stråle. Et rent første
stråle ego i inkarnation på dette tidspunkt ville være en kata-
strofe. Verden rummer ikke tilstrækkelig intelligens og kær-
lighed til at kunne afbalancere den dynamiske vilje fra et ego
på tilintetgørerens stråle. (EP1 e.26-27; EP1 d.55). [side 270]

Anden stråle, som sjælsstråle

Du har problemet med et hjerte, der er knyttet til mange og
derfor unødigt belastet og bebyrdet af andre. Der er mange
krav på dine sympatier. (DNA1 e.138; DNT1 d.163).

På dette trin udviser du unoderne, dvs. modsætningerne til
din anden stråles dyder. Du lider under bundethed og en for
hurtig identifikation med andre mennesker. Dette kan over-
vindes, hvis du står fast som en sjæl og ikke fokuseres som en
personlighed i din relation til mennesker – både i din hjem-
lige kreds og i din verdenstjeneste. Du må huske på, at du har
at gøre med sjæle og ikke med midlertidige former, og derfor
må du være ubundet af personlighederne, idet du tjener dem,
men altid lever i sjælens bevidsthed som den virkelige sann-
yasin. (DNA1 e.139; DNT1 d.163).

Giv afkald på den nære opmærksomhed over for de mange liv
omkring dig, hvilket altid er den letteste arbejdsmetode for
alle dem, som er anden stråle disciple. Deres ansvarsfølelse er
så stor, og deres ønske om at værne og beskytte så stærk, at
de overdriver beskyttelsen af dem, som er knyttet til dem gen-
nem karmiske forpligtelser, og dem, hvis liv berører deres
daglige tilværelse. Gå frem på din egen vej i styrke og i stil-
hed og gør det, som din sjæl kræver. Lad ikke de mindre
stemmer fra de elskede og nære aflede dig fra dit fremskridt
på tjenestens vej. Du tilhører nu verden og ikke længere en
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håndfuld af dine medmennesker. (DNA1 e.140-141; DNT1
d.165).

Det er brugen af viljesaspektet som anden stråle disciple må
tilegne sig … (DNA1 e.141; DNT1 d.166).

Når hjertet er fuld af kærlighed, og hovedet er fyldt med vis-
dom, da gøres aldrig noget, som i det lange løb kan forvolde
andre ubehag. Hermed refererer jeg ikke til handling, men til
handlingens frugter. En beslutning kan træffes, og en frem-
gangsmåde følges (og beslutningen kan være korrekt), men
de afsluttende betingelser kan ikke tilpasses harmonisk, med-
mindre [side 271] der er en subjektiv frihed for frygt, et hjerte
fuld af kærlighed og den kærlige forståelse, som er den san-
deste visdom. Det menneske, som er frygtløst, víst og kærligt,
kan gøre hvad som helst, og resultaterne vil være harmløse og
fremkalde det, som er godt. (DNA1 e.143-144; DNT1 d.168).

En anden stråle discipel er meget sjældent en god leder, med-
mindre den sekundære stråle gør ham til det. (DNA1 e.144;
DNT1 d.169).

… Verdensfrelsernes vej (er) barsk primært som følge af ev-
nen til at lide, hvilket anden stråle typen formår. (DNA1
e.149; DNT1 d.173).

Dit problem har altid været dette, som er et kendetegn for en
anden stråle discipel. Det indebærer evnen til at identificere
dig med andre, deres ideer og reaktioner, og derved hindrer
og begrænser du din egen aktivitet ved den ubeslutsomhed,
som opstår af for megen forståelse og for stor sympati over
for personlighedsproblemer og formsidens udtryk. Når du
med større fasthed kan stå fast i åndelig væren og når du kan
arbejde mere målrettet og bevidst med sjælsaspektet og min-
dre optaget af personligheden, da vil dit liv forenkles og visse
af dine specielle personlighedsproblemer vil forsvinde. Da og
først da, vil din sjæl kalde dem til dig, som kan være dine
sande medarbejdere. (DNA1 e.153-154; DNT1 d.178-179).

(Anden) stråle (er) frem for alt undervisningens stråle, den
stråle, der somme tider benævnes den »lysgivende indflydel-
se« eller »illuminatorens stråle«. (DNA1 e.177; DNT1
d.204).
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Blandt de seks medlemmer, som for tiden arbejder sammen i
gruppen, er der fem anden stråle egoer. Det er interessant i og
med, at det antyder en fremherskende evne i gruppen til at
helbrede og til at undervise, og de er i sidste instans dine to
hovedmål. (DNA1 e.344; DNT1 d.384). [side 272]

Det er ikke (let) for anden stråle disciplen at lære ubundet-
hed. … Problemet med ubundethed og med tilknytning er ét
og samme problem. Det er problemet om de rette værdier. …
Anden stråle typen kommer på afveje ved dyb tilknytning til
andre og ved en for stærk altomfattende evne, udtrykt før di-
sciplen forstår den altomfattende evnes sande natur. Anden
stråle typen kommer på afveje af frygt for ikke at blive forstå-
et eller blive tilstrækkeligt elsket og bekymrer sig for meget
om, hvad andre måtte tænke og tale om ham. … (Han) lider
under frygt. (DNA1 e.626; DNT1 d.690).

… Healingsstrålen over alle er anden stråle. Der er to vigtige
healingsstråler blandt de syv, det er anden og syvende stråle.
(DNA1 e.641; DNT1 d.707).

… Glædens vej (har) for dig været en vanskelig vej at gå.
Ikke desto mindre er det en af de egenskaber, der er nødven-
dige for discipelskab, den giver sjælens styrke. Det er en væ-
sentlig kvalitet for alle anden stråle mennesker, som er orien-
teret mod i en eller anden fremtid og efter indvielse at gå den
vanskelige vej for alle verdensfrelsere. (DNA1 e.668; DNT1
d.736).

… Det fremherskende i din anden stråle er visdom og ikke
kærlighed. Derfor er kærlighedskvaliteten ikke så kraftig, og
det giver dig vanskeligheder, som du besynderligt nok ikke er
klar over. Det er din opgave – for enhver pris – at udvikle
kærlighedskvaliteten. Visdomsattituden gør dig hård, og du
har endnu ikke afbalanceret den – i intensitet – med kærlig-
hedskvaliteten. Denne hårdhed må du transmutere i en større
og mere generel målestok. Du kan transmutere din kærlighed
til enkeltpersoner, som du elsker, eller til dem, du føler an-
svar for. Det er denne kærlighedskvalitet, du må udvikle, før
du kan stå foran Kristus – ikke kun som et menneske, der ta-
ger indvielse, men som en discipel, der tiltrækker sig hans
opmærksomhed. … I dag erkender kun få disciple, at Kristus
har to relationer til dem: den ene er indvielse, og den anden –
langt mere sjælden – er at kunne konsultere ham i forbindelse
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med deres arbejde. Denne adgang til at nærme sig er [side
273] først mulig, når kærlighed og visdom er afbalanceret og
har ensartet styrke. (DNA2 e.673; DNT2 d.740-741).

… Din sjælsstråle er strålen for kærlighed-visdom … og din
kærlighedsnatur (vil) derfor gennem den rette samordning og
disciplinering af personligheden strømme igennem dig til an-
dre. (DNA1 e.533; DNT1 d.590).

Tredje stråle, som sjælsstråle

Din (tredje stråle) egoiske eller sjælsstråle fokuseres i og gen-
nem dit femte stråle mentallegeme. Dette har givet dig dit
klare mentale fokus, din kritiske indstilling og din isolation så
at sige. …

Hvad du behøver at gøre er at fokusere energien fra din
sjæl i dit sjette stråle astrallegeme i stedet for i dit sind, sådan
at intelligent kærlighed kan være dit fremtrædende kende-
tegn. (DNA1 e.125-126; DNT1 d.148-149).

Sjette stråle, som sjælsstråle

Jeg fortalte dig, at du egoisk set overgår fra sjette stråle for
hengivenhed til anden stråle for kærlighed-visdom – den strå-
le, jeg selv er på. … Din sjette stråle sjælspolarisering har
tjent til at øge den dynamiske målrettethed hos din første
stråle kraft. Nu er denne tilstand ved at ændres, og i denne
overgangsperiode lider du meget. (DNA1 e.215-216; DNT1
d.246).

Syvende stråle, som sjælsstråle

Din sjælsstråle er syvende stråle, og den vil sætte dig i stand
til at arbejde let i den ny verden, som nu hurtigt kommer i
manifestation. Den vil også hjælpe dig med at frembringe or-
den og rytme i dine omgivelser. I disse dage med uro og van-
skeligheder er ethvert rytmisk center værdifuldt for os.
(DNA1 e.646; DNT1 d.712). [side 274]

… Din sjæl er på syvende stråle, og du arbejder gennem en
første stråle personlighed. Det, … er dit problem. En mysti-
ker med en omfattende bevidsthed, med en magtfuld per-
sonlighedsstråle og desuden en sjælsvibration på linje med
den nye tidsalder, søger at påtvinge personligheden rytmen
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for »ceremoniel orden og organisation«. (DNA1 e.290; DNT1
d.327).

Personlighedsstråler

Personligheden er altid overvejende forbundet med eller fo-
kuseret i et af sine tre aspekter. (DNA1 e.257; DNT1 d.290).

Det er værdifuldt for studerende at undersøge, hvilke stråler
der ikke er repræsenteret i personlighedens udrustning.
(DNA1 e.351; DNT1 d. 391).

Det vil være nyttigt, hvis jeg antyder hvilke stråler, der styrer
jeres trefoldige personlighed. I vil derefter være i stand til at
håndtere jer selv med større viden, til lettere at opspore årsa-
gerne til vanskelighederne og mere forstandigt studere den
virkning, I har på hinanden og på dem, I er i kontakt med i
det daglige liv. …

Strålerne styrer de tre legemer i følgende orden:

1. Stråler, der styrer det mentale legeme.. . . . . stråle 1, 4, 5
2. Stråler, der styrer det astrale legeme.. . . . . . stråle 2, 6
3. Stråler, der styrer det fysiske legeme. . . . . . stråle 3, 7

Som I kan se spiller alle stråler deres rolle i den menneskelige
mekanisme, idet de gør alle omstændigheder til muligheder
og alle vilkår til midler for udvikling. Denne angivelse af de
styrende stråler er en angivelse af en ufejlbarlig regel, undta-
gen hvor det drejer sig om accepterede disciple. (GLA e.92;
BLV d.87-88).

… Endnu en indflydelse … er den planetariske stråle, som et-
hvert menneske er født under. Det må selvfølgelig underforstås,
at en planets såkaldte påvirkning i virkeligheden er en  [side
275] påvirkning fra det Hierarki, som styrer den pågældende
planet. Denne personlige stråle er en vigtig faktor i et menne-
skes karakter under det ene livsforløb, hvor den er virksom. Jeg
siger ét livsforløb, men det kan naturligvis dreje sig om ét eller
flere, hvis de karmiske betingelser kræver det, idet fødselstids-
punktet for det enkelte menneske er fastsat i overensstemmelse
med karmiske nødvendigheder, og sandsynligvis har vi alle som
personlighed – hvilken stråle der end er vor primære eller indi-
viduelle – tilbragt livsforløb igen og igen under påvirkning fra
alle syv stråler. (EP1 e.169; EP1 d.194).
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Første stråle, som personlighedsstråle

Med hensyn til din personlighed er du på første stråle, og det
er let for dig at forstå generelle tendenser og omfattende pla-
ner. (DNA1 e.214; DNT1 d.244).

Din første stråle personlighed giver dig stor styrke over for
mennesker. Du er klar over, at du besidder denne styrke, og
du har bestræbt dig på at bruge den med visdom. (DNA1
e.215; DNT1 d.246).

Denne evne til at være upersonlig har været højt udviklet hos
dig gennem din første stråle i den lavere natur, som så let gør
dig upersonlig – hvis du vælger det. Men for dig, som for alle
andre disciple, må den lektie læres at være upersonlig på en
personlig måde. Det er ikke let at opnå. Målet for dig er en
bundet ubundethed. (DNA1 e.216; DNT1 d.247).

Du lærer at lade andre stå frit – en vanskelig lektie for en før-
ste stråle personlighed … (DNA1 e.219; DNT1 d.250).

Din personlighedsstråle, sindets, dvs. din mentale stråle og
strålen for dit fysiske legeme, beherskes alle af første stråle
energi, og det udgør et reelt problem, fordi det prædisponerer
dig for de følgende tilstande:

[side 276]

1. En ensomhed, der er baseret på en tilbøjelighed til isolati-
on. Det skyldes også den tilbøjelighed til isolation, som
første stråle altid giver. Denne stråle er i sit inderste væsen
strålen for ubundethed. …

2. Som følge af at første stråle energi hos dig er fokuseret i
din personlighed og i to af dens udtrykslegemer, udøver du
– på grund af ubalancen – en usædvanlig indflydelse på
alle, som du møder og søger at hjælpe. Heldigvis for dig er
din virkning på dem, du søger at tjene, god, hvilket er en
følge af din sjælsstråles kvalitet og et vist mål af opnået
kontrol. Du er imidlertid klar over (er du ikke?) den magt-
fulde indflydelse, du kan gøre gældende og derved påvirke
andre menneskers liv. Du kender også den kraftige reakti-
on, du kan fremkalde hos dem. Det er virkningen af første
stråles kraft, når den fokuseres på det fysiske plan. …
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… Din første stråle energi (gør) det meget let for dig at domi-
nere dem, du møder. (DNA1 e.221-222; DNT1 d.252-253).

En første stråle personlighed kan berede sjælen mange van-
skeligheder, når den ikke i al ydmyghed er underlagt gruppe-
tjeneste. Når personligheden ledes af intuition og af klar
tænkning, og når livet på det fysiske plan vies til rytmen i den
frivilligt påtagne tjeneste, da vil stor styrke være til rådighed
og virkelig nytte blive resultatet. (DNA1 e.280-281; DNT1
d.316-317).

I et tidligere liv var din personlighedsstråle første stråle for
magt, og følgen er den magt, der til tider bemægtiger sig dig.
(DNA1 e.293; DNT1 d.329).

Mange af dine nuværende vanskeligheder er baseret på den
kendsgerning, at din personlighedsstråle, som du ved, er før-
ste stråle for vilje eller magt. Det giver dig en tilbøjelighed til
centralisering, til at du føler dig unik og en følelse af at stå
alene. Det gør det menneske som er betinget af denne stråle
»isoleret«. Det indebærer at hans indstilling til sit arbejde er
ubevidst separatistisk. Det er vejen for mindst modstand for 
[side 277] dig, at være adskilt fra dine medarbejdere eller –
når din anden stråle sjæl presser dig til identifikation at din
respons over for dem altid er med en klar indre afstand. Jeg
hentyder her ikke til nogen form for stolthed, … men til de
absorberende, assimilerende, isolerende kendetegn for første
stråle naturen. Det er den store første stråle herre (for at be-
nytte et oplysende billede), som ved tidsalderens slutning ab-
sorberer alle ting i sig og derved skaber den endelige og nød-
vendige nedbrydning af formnaturen. Dette er en rigtig og
god brug af hans første stråle kvaliteter. Men første stråle per-
sonligheder kan også udføre denne form for arbejde, det ab-
sorberende, men i denne situation med destruktive resultater;
i dette tilfælde er det unødvendigt og forkert. (DNA1 e.377-
378; DNT1 d.419-420).

Du er bange for dine ligemænd. Du ønsker at være den ene,
alene, som du normalt ville være på grund af din første stråle
magtfulde personlighed (fokuseret naturligt i dit første stråle
astrale legeme). Det er ikke let for dig at være én blandt de
mange – alle lige, alle arbejder som én, alle fordybet i det ene
arbejde. Det må du lære, ellers hæmmer du gruppen. (DNA1
e.379; DNT1 d.421).
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En anden årsag, til at du ikke får dit fulde udbytte af den nu-
værende erfaring, skyldes den overdrevne stolthed, der findes
hos det Taurusmenneske, der har sin personlighed på første
stråle. …

Du går tykhovedet gennem livet og slår ned og sårer, hvor
du går. … Du standser ikke for at rette eller justere en forkert
handling, selvom du erkender, at den er forkert. (DNA1
e.471-472; DNT1 d.524).

Den discipel som har en første stråle personlighed er tilbøje-
lig til at være overdrevent ensidig i sin tjeneste eller i sin spe-
cielle tankeretning og aktivitet, eller også er han helt optaget
af et eller andet enkelt menneske eller en gruppe af menne-
sker. Denne dynamiske og intense optagethed kan hyppigt
hindre en udvidelse af bevidstheden og udvikling af den alt-
omfattende [side 278] indstilling, som er essentiel før nogen
af de store indvielser kan tages. … Disciplens dobbelte liv er
aldrig let for et menneske, hvis personlighed i grunden er på
linjen for styret magt og fokuseret vilje. … Ofte bliver denne
styrede magt ikke tilstrækkeligt fordelt, og ubetydelige eller
nære mål kan ses for tæt på. Selve intensiteten af den foku-
serede energi kan ødelægge det, der bygges, søges eller el-
skes. (DNA1 e.490; DNT1 d.543).

Første stråle personligheden kan altid bringes ind i dynamisk
brugbarhed og deraf følgende godt helbred ved en viljeshand-
ling, den åndelige vilje. Din fysiske følelse af at være syg
skyldes udelukkende åndelig dovenskab – et forhold du øje-
blikkeligt kan eliminere, hvis du vil. (DNA1 e.496; DNT1
d.550-551).

… Det er første stråle personligheden med dens hurtige reak-
tion på kritik og dens uvilje mod ydre kontrol eller indblan-
ding, som må reguleres. … Du er derfor nødt til at finde din
egen vej og lære at opøve selvforglemmelse. Det menneske,
som står alene, og som har bestemt sig for denne tilstand af
isolation, har på en måde et større og i sandhed et mere van-
skeligt problem end det menneske, som er disciplineret gen-
nem andres uophørlige påvirkning af deres bevidsthed. Du
står derfor meget alene. Det har været dit eget ønske og den
rigtige vej for dig. Men du må overvinde de uundgåelige van-
skeligheder gennem en selvpålagt disciplin. (DNA1 e.498;
DNT1 d.552).
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… Denne stolthed styrer så mange af dine fysiske aktiviteter
og reaktioner. Bemærk også, hvordan din første stråle person-
lighed og dit første stråle astrale vehikel er medvirkende til at
øge denne tendens hos dig. I overvindelsen af stolthed ligger
din vigtigste opgave i livet og korset i dit livs kamp. Imøde-
kommenhed, ydmyghed og villighed til at erkende værdier,
som du for øjeblikket ikke erkender, er for dig vejen til frigø-
relse. … Dit positive og stærke temperament bevirker, at du
tiltrækker negative mennesker, og du er lykkeligere med dem
[side 279] end med mere positive mennesker. Når du kan til-
trække de positive mennesker og finde størst glæde i dine
kontakter med de positivt polariserede disciple i verden, så
vil du have den første tilkendegivelse af, at stolthedens
blændværk er ved at forsvinde. (DNA1 e.504; DNT1 d.558).

Din første stråle personlighed gør to ting for dig: Den isolerer
dig i dit eget sind fra dine medarbejdere, og du må lære nød-
vendigheden af identifikation med dem, som er dine medar-
bejdere. …

Din første stråle personlighed samt dit første stråle sind
fremkalder i dig en kærlighed til magt og et begær efter den
behagelige fornemmelse, der opstår ved tale, der fremkalder
føjelighed. Det anbringer dig i »den overlegne persons stol«,
som kineserne kalder det. … Du vil sædvanligvis finde, at det
er let for dig at samle mange små mennesker omkring dig,
hvis resultater (set på baggrund af verdenstjeneste) er relativt
nytteløse, men at de større tænkere ikke kan indordne sig un-
der en sådan føjelighed. De fortsætter på deres vej, og overla-
der det til dig at følge efter for til sidst at nå op til dem.
(DNA1 e.587; DNT1 d.648).

Som følge af første stråles dominans i din udrustning har du
med held trukket dig tilbage fra dine gruppebrødre. Du fandt,
at de intet havde at give dig, og du erkendte, at du – når du
følte sådan – intet havde at give dem. Ubundethed er vejen
med mindst modstand for en første stråle natur … Din anden
stråle sjæl bifalder ikke ubundethed, og derfra stammer den
konflikt, der udkæmpes i din bevidsthed. (DNA2 e.523;
DNT2 d.573-574).

… Du ophører aldrig med at slås og kæmpe for noget, til tider
tilskyndet af din sjæl (anden stråle), men for det meste under
påvirkning af en rastløs og ulykkelig personlighed (første
stråle). Jeg beder dig afstå fra strid og kamp for at give mulig-
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hed for at udvikle den kærlige ånd, som din isolerede første
stråle personlighed søger at skjule … (DNA2 e.698; DNT2
d.768). [side 280]

Anden stråle, som personlighedsstråle

Din personligheds stråle er anden stråle for kærlighed-vis-
dom, og den sætter dig i stand til uden fare at fremkalde og
anvende din første stråle vilje, for den vil da uundgåeligt bli-
ve modificeret af din personlighedsfokusering. Du vil derfor
erkende, hvordan dette er medvirkende til at gøre dig for-
holdsvis velafbalanceret, når du virker som en personlighed
eller som en sjæl. (DNA1 e.205; DNT1 d.234).

Kun din anden stråle personlighed har tålmodighed nok til at
omfatte mængden af nødvendige detaljer, og til at fortsætte til
trods for udsigten til tilsyneladende fiasko. (DNA2 e.506;
DNT2 d.556).

Tredje stråle, som personlighedsstråle

… Tredje stråle for intelligens … har en tendens til at frem-
kalde en form for intellektuel stolthed. (DNA1 e.233; DNT1
d.264-265).

… Tredje stråle egenskaber og anlæg i din personlighed – at
være kritisk, analytisk, separatistisk, stolt og fuld af egenin-
teresse … (DNA1 e.233; DNT1 d.265).

Fjerde stråle, som personlighedsstråle

Din personlighed er på fjerde stråle, og du har opfattet det,
som om den for dig udgør strålen for kunstneren, for den ska-
bende arbejder. Men det er nødvendigt at huske på, at det er
også strålen for harmoni gennem konflikt, og det er dette
aspekt af strålen i relation til din personlighed, jeg gør dig op-
mærksom på. Denne indre konflikt, en Guds gave og af dyb
åndelig betydning, udgør en tjenestemulighed. (DNA1 e.539-
540; DNT1 d.597). [side 281]

Femte stråle, som personlighedsstråle

Hovedårsagen (til din langsomme udvikling) ligger i din fem-
te stråle personlighed, hvor betoningen ligger på det kritiske,
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analytiske sind. Det får dig til at iagttage og til at kritisere og
argumentere med dig selv og med omgivelserne. (DNA1
e.198; DNT1 d.226).

… Dine stråler (er) sådanne, at de udgør en dyb dam eller
brønd med kærlig forståelse. Det er kun din femte stråle per-
sonlighed, der står i vejen for det fulde udtryk af den kærlig-
hed, som i sandhed er din største og mest enestående kvalitet.
… Det er femte stråles opgave (når den dominerer personlig-
heden), at dissekere, at analysere og at nå til konklusioner, og
det er et blændværk, der kræver den mest varsomme håndte-
ring, idet der ellers vil rejses en barriere … (DNA1 e.449;
DNT1 d.499).

De af jer som er i stand til at hjælpe de tænkere, som er under
udvikling, som du er det i dag, og som besidder en femte strå-
le personlighed, ligesom du, kan påvirke mange sind og læg-
ge fundamentet til liv og aktiviteter baseret på den rette tænk-
ning. Det er i jeres aktivitetsområde, at verden til sidst må
finde den belæring, som vil føre til den rette handling baseret
på den rette forståelse af planen og til en korrekt håndtering
af den yngre generation, (noget der hidtil ikke har fundet
sted). Ad denne vej kan verden omskoles gennem klog plan-
lægning, målbevidst vilje (hvis et sådant udtryk betyder noget
for jer. Det indebærer bevidst fokusering) og forøget aktivitet
og fremdrift. Men en sådan ret aktivitet vil først blive mulig,
og de ønskede mål fremskyndet, hvor mennesker fra jeres ge-
neration og med jeres muligheder – i dette mellemstadium
mellem den gamle og den nye orden – kan tænke klart, se tin-
gene tydeligt og i deres sande proportioner og kan inspirere
de unge til også at se. (DNA1 e.452; DNT1 d.502).

Din femte stråle personlighed gør modtagelse af oplysning
let, for dit intellekt og din intuition kan med lethed sættes i
forbindelse med hinanden. (DNA1 e.556; DNT1 d.614).

[side 282]

Sjette stråle, som personlighedsstråle

Din personlighedsstråle (sjette stråle) fokuseres i dit astralle-
geme (også sjette stråle). Strålerne – tre (det fysiske legeme),
fem (mentallegemet) og seks (astrallegemet) – er dine styren-
de faktorer. Dette giver dig hengivenhed og mental kontrol,
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og det burde give dig en reel balance, men desværre er dette
ikke tilfældet, fordi det mentale aspekt betones for meget, og
du er bange for hengivenhed. Det er din hengivenhed, som
har ledet dig støt i alle disse år og resulteret i din tjeneste i
verden. (DNA1 e.126; DNT1 d.149).

Din sjette stråle personlighed bevirker, at du klynger dig til
dine idealer og til sandheden, sådan som du ser den. Den
fremkalder også en ensidighed, der har ført til en fokusering
af energi i hovedet. Tilstanden er yderligere blevet forstærket,
fordi vor vestlige civilisation er dybt nedsænket i tankeformer
fra Fiskenes tidsalder – sjette stråles tidsalder – som vi stadig
befinder os i. (DNA1 e.236; DNT1 d.269).

… Det (vil) blive din sjette stråle vibration, som vil volde dig
de fleste vanskeligheder, og det er via denne, at blændværk
med lethed kan komme ind. Det er for eksempel din person-
ligheds fanatisme og din personligheds hengivenhed (både
over for mennesker og ideer), som har brug for at blive dæm-
pet, hvis din første stråle kraft skal manifesteres. Din fanati-
ske hengivenheds vilje må underordnes din første stråle sjæls
hensigt, ordnet og urokkeligt. … Den hengivne aspirants stål-
hårde, beslutsomme dynamiske vilje må ændres til sjælens
urokkelige, magtfulde rolige hensigt, der arbejder gennem di-
sciplen. Sjælen er bevægelig i sin tilpasning, men ubøjelig i
sit sigte. Ligeledes må den stærke fanatiske hengivenhed til
dette eller hint eller den og den person eller det ideal give
plads for sjælens milde uforanderlige kærlighed – din sjæls
kærlighed til andres sjæle. (DNA1 e.242-243; DNT1 d.275-
276).

Det er i særdeleshed klogt for sjette stråle mennesker (person-
ligheder) at mestre loven om cykler og rytmisk vækst, for de-
res [side 283] prædisposition til fanatisk og voldsom aktivitet
kan elimineres ved en fornuftig håndtering af livsrytmen.
(DNA1 e.256; DNT1 d.290).

… Din personligheds sjette stråle (kvalitet) er, som du ved
strålen for hengivenhed, for en fanatisk idealisme, for unødig
betoning, og denne stråle har, når den betinger personlighe-
den, en tendens til at forårsage mange vanskeligheder. Det
mindre lys fra den mindre stråle (som i sig selv er guddom-
melig) kan udelukke din sjæls stærke udstråling. (DNA1
e.322-323; DNT1 d.361).
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Din personligheds stråle er sjette stråle. Den giver dig kraft
på astralplanet, og som konsekvens heraf giver det dig et
magtfuldt og sensitivt astrallegeme med alt, hvad det kan in-
debære af sejre og nederlag. (DNA1 e.646; DNT1 d.712).

En sjette stråle personlighed føler sig altid sikker på at have
opfattet sandheden rigtigt og forblindes derfor meget let. Når
det … er i forbindelse med et første stråle astrallegeme, så er
det problem, du står over for som discipel, meget stort.
(DNA2 e.674; DNT2 d.741).

Syvende stråle, som personlighedsstråle

Den (syvende stråle) giver dig, hvis du blot kan forstå det og
vælge at bruge den rigtigt, evnen til at tage det lys, som er i
dig og i eleven og anvende det til oplysning af livet på det fy-
siske plan, for syvende stråle er den stråle, der styrer ånd-ma-
terie relationen. (DNA1 e.178; DNT1 d.206).

Syvende stråle i din personlighed og i dit fysiske legeme nærer
ønsket i dig om at bruge dine hænder, og den bestemmer dit livs
arbejde, fordi hænderne er magikerens arbejdsredskab …
(DNA1 e.352; DNT1 d.393). [side 284]

Det mentale legemes stråler

… Ethvert menneskes mentallegeme er sammensat af substans,
der styres af første, fjerde og femte stråle. Undtagelser fra denne
regel forekommer undertiden på discipelskabets vej, og de er da
resultat af sjælens direkte og intelligente handling forud for in-
karnation. …

Disse tre strålers energier, når de fokuseres i en personlighed,
frembringer lige netop den rigtige impuls til at styre det lavere
liv, både når det gælder det uudviklede menneske og et menne-
ske i discipelskabets og aspirationens tidlige stadier. …

Første stråle

HOS DET UUDVIKLEDE MENNESKE:

1. Viljen til at leve eller manifestere sig på det fysiske plan.
2. Impulsen, der følgelig udvikler sig til selvopholdelsesdrift.
3. Evnen til at udholde, uanset vanskelighederne.
4. Individuel isolation. Mennesket er altid »den, der står ale-

ne«.
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HOS DET UDVIKLEDE MENNESKE:

1. Viljen til frigørelse eller til bevidst at manifestere sig på
sjælsplanet.

2. Evnen til at reagere på planen eller til at respondere på
Guds vilje, som erkendes.

3. Udødelighedsprincippet.
4. Vedholdenhed eller udholdenhed på vejen.

(EP2 e.290-291; EP2 d.283-284).

Fjerde stråle

HOS DET UUDVIKLEDE MENNESKE:

1. Aggressivitet og det nødvendige initiativ til at nå det op-
fattede mål, hvad der er karakteristisk for det menneske,
der er under udvikling. Dette mål vil i de tidlige stadier
være af materiel art. [side 285]

2. Kampånden eller den konflikt, som til sidst medfører styr-
ke og ligevægt, og som sluttelig skaber integration med
guddommens første stråle aspekt.

3. Den sammenholdende kraft, der gør et menneske til et
magnetisk centrum, hvad enten han er den vigtigste kraft i
en gruppe som fx en fader, en moder, en hersker eller også
en mester i forhold til hans gruppe.

4. Evnen til at skabe. I de lavere typer er dette forbundet med
forplantningsimpulsen eller -instinktet, som fører til seksu-
el forbindelse; eller det kan føre til opbygning af tankefor-
mer eller skabende former af en eller anden art, selv om
det kun er det primitive menneskes hytte.

HOS DET UDVIKLEDE MENNESKE:

1. Arjuna-ånden. Det er tilskyndelsen til at sejre, til at holde
sin position mellem modsætningernes par og til endeligt at
erkende den midterste vej.

2. Tilskyndelsen til syntese (igen en første stråle impuls) for-
enet med en anden stråle tendens til at vise kærlighed og
til at omfatte.

3. Sjælens tiltrækkende kvalitet, som den udtrykker sig i for-
bindelsen mellem det lavere og højere selv. Resultatet er
»det himmelske bryllup«.

4. Evnen til at skabe former eller den kunstneriske impuls.

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



Det kan i denne forbindelse bemærkes, hvor rigtig det tidlige-
re udsagn var, at der findes kunstnere på alle stråler, og at den
såkaldte stråle for harmoni og skønhed ikke er den eneste
stråle, hvor det skabende menneske findes. Ethvert menne-
skes mentallegeme befinder sig på et eller andet tidspunkt på
fjerde stråle og som regel, når mennesket nærmer sig prøve-
stadiets vej. Dette betyder, at det mentale redskab styres af en
elemental af fjerde stråles natur eller kvalitet, og at skabende
kunstnerisk aktivitet derfor er den mindste modstands vej. Vi
har da et menneske med en kunstnerisk tendens, eller vi har
et geni inden for et eller andet område for skabende arbejde.
Hvis sjælen eller personligheden samtidig også befinder sig
på fjerde stråle, vil vi opleve en Leonardo da Vinci eller en
Shakespeare. (EP2 e.291-292; EP2 d.284-285). [side 286]

Femte stråle

HOS DET UUDVIKLEDE MENNESKE:

1. Evnen til at udvikle tanker.
2. Den materialistiske foretagsomheds ånd, den guddommeli-

ge tilskyndelse, sådan som den viser sig i de tidlige stadi-
er.

3. Tendensen til at undersøge, stille spørgsmål og finde svar.
Det er instinktet til at søge og at gøre fremskridt, som i
sidste ende er tilskyndelsen til at udvikle sig.

4. Tendensen til at krystallisere, til at stivne eller til at have
en fiks idé. I denne forbindelse vil man som regel opdage,
at det menneske, der ligger under for en fiks idé, ikke ale-
ne har et mentallegeme på femte stråle, men også en per-
sonlighed eller et emotionelt legeme på sjette stråle.

HOS DET UDVIKLEDE MENNESKE:

1. Den sande tænker eller mentale type – vågen og opmærk-
som.

2. Den, der kender planen, Guds hensigt og vilje.
3. Den, hvis intelligens er ved at blive forvandlet til visdom.
4. Videnskabsmanden, pædagogen, skribenten.

(EP2 e.293; EP2 d.286).
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Første stråle, som mentallegemets stråle

… Det er dit første stråle sind, som giver dig din klart menta-
le indflydelse. Dette fornemmes særdeles stærkt af enhver,
som er i forbindelse med dig. Da du helt afgjort er i kontakt
med din sjæl (som selv er under anden stråle indflydelse), har
du en kombination af kræfter, som er yderst nyttig både for
dig selv og for andre. (DNA1 e.151-152; DNT1 d.176-177).

Dit mentale legeme er på første stråle, og det er det, som gør
dig til en virkelig okkult studerende. Din sjælskontakt er så
klar og reel, at dit mentale legeme ikke bygger nogen barrie-
rer mellem sjælen og din personlighed eller mellem dig og
dine meddisciple. Mentalt er du altid forstående og omfatten-
de. Jeg mener ikke teoretisk, men som en kendsgerning.
(DNA1 e.369-370; DNT1 d.411). [side 287]

… Den integrerede personligheds kraft strømmer gennem et
første stråle mentallegeme. Det fremkalder uundgåeligt de
ledsagende kendetegn for en intens centralisering (jeg sagde
ikke selvisk …) og en energisk selvsikkerhed, en fremad-
stræbende ambition (ofte af den helt rigtige art, men til tider
ikke så rigtig) og en tilbøjelighed til at analysere og ofte at
kritisere andre, deres personligheder og deres opgaver.
(DNA1 e.581; DNT1 d.641).

Dit første stråle sind har haft en tilbøjelighed til at fremkalde
følgende tilstand hos dig:

1. En følelse (til tider ikke erkendt) af separatisme. …
2. En tilbøjelighed til at kritisere. …
3. En stærk tilbøjelighed til overaktivitet. Du har et mentalle-

geme, som er i en konstant tilstand af feber, med (sym-
bolsk set, naturligvis) perioder med voldsom aktivitet, der
næsten grænser til galskab. … Du (er) så overaktiv, og dit
sind så vidtrækkende, at du mangler forståelse og sand
perception. Du har ikke taget dig tid til at forstå noget, før-
end du igen er på vej i en helt anden retning. (DNA1
e.586; DNT1 d.646-647).

Anden stråle, som mentallegemets stråle

Dit mentale legeme er på anden stråle. Det er, som du vil
bemærke usædvanligt. Det gør oplysning til den mindste
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modstands vej. Det letter kontakt med sjælen, og det udgør
dit største problem. Dette problem er kravet om kærlighed og
påskønnelse, når det drejer sig om din personlighed. Tænk
over det. Det betyder, at man altid kan stole på, at du vil ofre
alt, for at sjælens ønsker, vilje og hensigt – når de engang er
klargjort for dig – i sandhed kan blive gennemført. Intet vil få
lov til at standse din åndelige fremgang, når vejen én gang er
synlig for dig. Men det betyder også, set fra den lavere vinkel,
at du vil ofre meget for at blive elsket af andre. Dette problem
har ikke nogen betydning for det almindelige menneske, for
en korrekt sans for proportioner vil uundgåeligt udvikles med
tiden. Men det betyder noget for dem, som er på [side 288]
discipelskabets vej og som i en ikke så fjern fremtid står over
for forberedelse til indvielse. Iagttag dette nøje, og indse si-
tuationen for dit eget vedkommende. En nøgle til forståelse
ville være at studere, om du i en personlig nødsituation ofrer
dine venner eller din sans for sandhed. (DNA1 e.336; DNT1
d.375-376).

Du har et anden stråle mentallegeme og hører derfor ikke ind
under den regel, der sædvanligvis styrer valget af kræfter, der
er isoleret i et givent mentallegeme. De, der er på vejen, føl-
ger ikke altid de givne regler. Denne type af fremherskende
mentalenergi sætter dig i stand til at gøre tre ting:

1. At respondere med lethed – hvis du vælger det – på impul-
serne fra din anden stråle sjæl.

2. Holde sindet til stadighed i lyset og derved se de grund-
læggende principper, som din første stråle personlighed
har så let ved at erkende.

3. Arbejde systematisk, dygtigt og omhyggeligt inden for dit
valgte tjenesteområde.

Du må på samme tid vogte dig mod alt for megen opmærk-
somhed omkring detaljer, som altid er vejen for mindst mod-
stand og til stor tilfredsstillelse for dem, der besidder din
kombination af strålekræfter. (DNA1 e.500-501; DNT1
d.554-555).

Tredje stråle, som mentallegemets stråle

… Dit mentale legeme er på tredje stråle for aktiv intelligens,
som også er din personlighedsstråle. Det betyder to ting for
dig: Det letter helt afgjort integration af din personlighed, og
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det sætter dig også i stand til, med relativ lethed, at kontakte
din sjæl, hvis du vælger det. Ikke desto mindre betoner det
også alle tredje stråle egenskaber og anlæg i din personlighed
– at være kritisk, analytisk, separatistisk, stolt og fuld af
egeninteresse – og da du er ved at gennemgå en hurtig inte-
grationsproces, fremkalder den situationer, som kræver en
yderst varsom håndtering og årvågenhed. (DNA1 e.233;
DNT1 d.265). [side 289]

Fjerde stråle, som mentallegemets stråle

Dit mentallegeme er på fjerde stråle for harmoni gennem kon-
flikt, og derfor din smidighed, din sans for relationer og din
hurtige opfattelse af den mentale sandhed. Illusion vil altid
være en mere nærliggende snare for dig end blændværk.
(DNA1 e.133; DNT1 d.156).

Dit mentale legeme … er på fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt. Deraf kommer din evne til at harmonisere, at forene
og at forstå. (DNA1 e.168; DNT1 d.193).

Din mentale stråle er fjerde stråle, strålen for harmoni gen-
nem konflikt, for skønhed gennem orden, og for enhed gen-
nem forståelse. Da denne stråle er på linjen for din sjælsstråle
(anden stråle) vil den tjene til at skabe hurtig kontakt med
sjælen via sindet, hvis du arbejder flittigt med den foreliggen-
de opgave. Hele dit livsproblem drejer sig derfor om relatio-
ner, både i dig selv og inden for dit valgte tjenesteområde.
Dette gælder naturligvis for alle, men din specielle kamp-
plads i denne forbindelse er at forlige de kræfter, som kæm-
per i din egen natur og i dine specielle omgivelser. … Det er
kamppladsen for højere relationer – de, der findes mellem
sjælen og personligheden, og mellem det, som du er i dette
liv, og de omgivelser, hvori du finder dit valgte tjenesteområ-
de. Din personlige frigørelse ligger i tilvejebringelsen af har-
moni gennem konflikt og din bedste fremgangsmåde er at
skabe denne harmoniserende påvirkning i dine omgivelser
som et resultat af din indre konflikt, udkæmpet i stilhed i sin-
dets skrin. (DNA1 e.178-179; DNT1 d.206).

Sindets stråle, fjerde stråle, er din personligheds styrende
stråle og det betyder, at du har evnen til at reagere på sjælsop-
lysning. Målet for din meditation burde være lys. (DNA1
e.196; DNT1 d.224).
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… Strålen for dit mentale legeme, som er fjerde stråle, letter
din opgave med at respondere på sjælens lys, for den giver 
[side 290] dig en mental natur, som let kan reagere på din an-
den stråle sjæl, idet den er på den samme kraftlinje. (DNA1
e.197; DNT1 d.225).

Dit mentallegeme er på fjerde stråle for harmoni gennem kon-
flikt, og det forstyrrer sommetider din balance og din ligevægt.
Dit ønske om harmoni forårsager til tider en kortsigtet vision, og
du har let ved at handle overilet. Når dette sker, opdager du se-
nere, at du fremkaldte konflikt i stedet for at skabe harmoni,
som det var din oprindelige hensigt. Men du kan lære meget
derved, for i sidste instans styrer den fjerde stråle selve menne-
skeheden såvel som planeten Jorden. Dit fjerde stråle sind kan
derfor altid bringe dig i kontakt med menneskenes verden og
desuden gøre det med større sikkerhed end din emotionelle na-
tur (sjette stråle). Denne kendsgerning skulle sammen med din
personligheds visdom og kærlighed hjælpe dig meget med den
opgave, at arbejde med mennesker, som er dit valgte arbejdsom-
råde. (DNA1 e.205; DNT1 d.234-235).

… Hvilke er kendetegnene for et fjerde stråle mentallegeme?
Lad mig nævne nogle få af dem og overlade det til dig selv at
finde anvendelse for dem i sandhed og forståelse.

Destruktivt Konstruktivt

En indre mental kamp. . . . . . . . . . . . . . Opløsning af modsætnin-
gernes par.

Mange modstridende kræfter. . . . . . . . . Ikke tage parti. Den midter-
ste vej.

Fordomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tolerant forståelse.
Personlig enhed og syntese. . . . . . . . . . Gruppens enhed og syntese.
Disharmoni, indre og ydre. . . . . . . . . . . Harmoni, indre og ydre.
Problemer med omgivelser. . . . . . . . . . Fred med omgivelser.
Påtvingelse af den personlige vilje. . . . . Tilkendegivelse af viljen til

kærlighed.
[side 291]

Der er naturligvis mange andre egenskaber og tilbøjeligheder,
men jeg har nævnt dem, der er til størst nytte for dig. Jeg vil
minde dig om, at fjerde stråle, når dens kraft er en del af per-
sonlighedsudrustningen, er eksponent for viljen til kærlighed
(enten i den materielle eller i den åndelige forstand). Den er
derfor forbundet med første stråle gennem dens betoning af
vilje. (DNA1 e.257-258; DNT1 d.291-292).
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Dit mentale legeme er på fjerde stråle. Deraf din evne til at
harmonisere og til at undgå konflikt, og deraf din evne til at
virke som et roligt midtpunkt i den hvirvelstrøm af aktivitet,
som du er omgivet af. (DNA1 e.275; DNT1 d.310).

Dit mentale legeme er et udpræget fjerde stråle legeme, der
giver dig en kærlighed til harmoni, og som har hjulpet dig
med at kunne organisere, givet dig en kærlighed til skønhed,
som har gjort det muligt for dig at se det virkelige, og des-
uden har givet dig en skelneevne, som har gjort det muligt for
dig at samle det omkring dig, som bragte skønhed – bøger og
smukke ting. Men det gav dig også, som det altid gør, en kon-
fliktens ånd, der i din kærlighed til harmoni presser dig frem-
ad mod nye sejre i harmoniens tjeneste. (DNA1 e.402; DNT1
d.445-446).

Dit mentale legeme er på fjerde stråle. Deraf kommer konflik-
ten og derfor på samme tid den dybtliggende kærlighed til
harmoni. Disse to har bekriget hinanden i dit liv. … Det er
muligt at elske harmoni så højt, at du vil kæmpe for at opnå
den. På den måde træder du ind i en verden af blændværk,
som det er vanskeligt at undslippe igen. (DNA1 e.485; DNT1
d.538-539).

Dit mentale legeme … er på fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt, og deraf kommer dit mystiske indre livs intensitet. …
Det er den faktor i dit liv, som gør dig magnetisk og elsket.
(DNA1 e.632; DNT1 d.697). [side 292]

Dit mentale legeme er på fjerde stråle, den giver dig din kær-
lighed til kunst og videnskab, den er imidlertid også strålen
som bringer – og som skal bringe – konflikt ind i dit liv og i
dine relationer. Denne tanke er meget værdifuld og nyttig for
dig, for det har været konflikterne i dit liv, som kan gøre dig
til en stærk støtte i mørket for andre. Glem ikke det. Kæmp
videre og husk på, at du ikke rejser alene. (DNA1 e.640;
DNT1 d.705).

Dit mentale legeme er definitivt på fjerde stråle, og det er
gennem fjerde stråle for harmoni gennem konflikt, at du kan
etablere en hurtig kontakt med dine brødre. Den står for for-
ståelse, intelligent anvendt og fremkalder skønhed gennem
den etablerede kontakt. Det er den kvalitet, som giver dig en
naturlig sans for farver, proportioner og harmoni i dine vel-
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ordnede omgivelser. Til tider fremkalder den også en vold-
som reaktion over for det, som synes ukorrekt, disharmonisk,
falsk og upassende. (DNA1 e.646-647; DNT1 d.712-713).

Dit mentale legeme er på fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt … Det betyder, at harmoni appellerer til dig, og du
søger at bringe modsætningernes par sammen i en intelligent
enhed. Men det er en harmoni, der opfattes følelsesmæssigt.
… Du må tænke over harmoni, som sindet opfatter det, og
huske på, at kun de, for hvem det lykkes at forvandle dishar-
moni til harmoni, arbejder selv ud fra et stabilt tilpassende
center. (DNA1 e.658-659; DNT1 d.725-726).

Dit mentale legeme beherskes af fjerde stråle, som bevirker
den kærlighed til kunst og litteratur, som kendetegner dig, og
som også udgør hele det konfliktområde, der kendetegner
hele dit liv. (DNA1 e.665; DNT1 d.733-734).

(En del) … af gruppens medlemmer har fjerde stråle for har-
moni gennem konflikt som styrende stråle for det mentale le-
geme, og det fører til både konflikt og gunstige muligheder,
tillige med ambition om at opnå psykisk harmoni mellem
sjælen i formen og selve sjælen. Det er gennem konflikten
mellem disse [side 293] to, at harmoni bliver mulig. Fjerde
stråle er strålen for prøvelse, idet denne energi frembringer
prøver. Menneskene kæmper med tanker om at nå målet for
deres nuværende idealisme, og de drives af længslen efter at
finde fred, glæde og guddommelig tryghed. Efter den cyklus
af liv, hvor den mentale stråle er forskellig fra liv til liv, kom-
mer der en inkarnation, hvor strålen for harmoni gennem kon-
flikt dominerer. Da stilles disciplen specielt over for prøvelse
og bliver testet og prøvet for at vise ham, hvad han har opnået
eller ikke opnået af livserfaringer i en tidligere cyklus. En så-
dan situation står menneskeheden, hvis styrende stråle er den
fjerde, over for … (i denne tid). (DNA2 e.735; DNT2 d.809).

Femte stråle, som mentallegemets stråle

Mentallegemet er i dit tilfælde behersket af femte stråles energi.
Dette er en karakteristisk tilstand, som forvolder mange vanske-
ligheder i dit liv. Det er mentalt betinget hos alle aspiranter og
derfor den overvejende årsag til deres ikke-magnetiske adfærd,
idet jeg anvender dette ord i dets psykologiske betydning. Jeg
vil minde dig om, at det at være ikke-magnetisk på dit udvik-
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lingstrin betyder, at du, (selvom du har et vist mål af sjælskon-
takt) ikke kan udstråle det sjælsliv til andre som du gerne vil, for
dit dominante femte stråle mentallegeme (strålen for konkret vi-
denskab, som du ved) er isoleret, afskærmet og har en naturlig
tendens til den skelnen som fører til adskilthed. Det modsatte er
også tilfældet. Andres stråling kan lukkes ude, deraf kommer
din manglende evne til at registrere telepatiske indtryk. Værdien
af et femte stråle sind er imidlertid stor, for det betyder et ivrigt
og nyttigt sind og (tænk over det) en åben dør til inspiration.
(DNA1 e.120; DNT1 d.143).

Strålen for dit mentale legeme er femte stråle, og fordi det er
samme stråle som din personlighed, må du vogte dig omhyg-
geligt for mental krystallisering og en for stor indflydelse fra
det kritiske sind. Denne stråle giver dig evner på kundska-
bens område, men det må afbalanceres ved udvikling af intui-
tionen. [side 294] Det giver dig evnen til at beherske dit valg-
te kundskabsområde, men denne evne må afbalanceres af den
samtidige beherskelse af den verden, hvori kærlighed og vis-
dom hersker. (DNA1 e.315; DNT1 d.353).

… Dit sinds femte stråle kvalitet kan tjene et nyttigt gruppe-
formål. Du er i en position, hvor du kan bygge en beskyttende
mur (men ikke en adskillende barriere) omkring gruppen som
en helhed. Det er til denne aktivitet jeg opfordrer dig nu.
(DNA1 e.316; DNT1 d.354).

… Dit sinds femte stråle kvalitet … er viden, og (kan), når
den er til stede, bringe oplysning. Det er den evne som tilla-
der det menneske, der besidder den, at stå fast vedvarende i
lyset, at bero i ren væren og at blive den sande iagttager.
Disse evner til stadighed at kunne reflektere lys, til centralise-
ring af selvet, og til den rette iagttagelse har afgørende betyd-
ning for denne gruppe. (DNA1 e.316-317; DNT1 d.354-355).

Dette femte stråle sind giver dig den spørgende undersøgende
natur, som er et af dine fremtrædende kendetegn – et vigtigt ak-
tiv når det anvendes rigtigt; et stort problem og en virkelig hin-
dring for indstrømning af sjælslys, hvis det overbetones …
(DNA1 e.350; DNT1 d.390).

… Målrettethed i dit femte stråle sind, … har bestemt arten af
din mentale tilnærmelse til problemer og til mennesker …
(DNA1 e.352; DNT1 d.393).

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



Dit mentallegeme er på femte stråle for konkret viden eller vi-
denskab. Derfra beror din interesse og dit arbejde i videnska-
ben om astrologi, som på mange måder er videnskabernes vi-
denskab. Deraf kommer også dit ivrige sind, din utrættelige
søgen efter sandhed og din evne til at kaste lys over mange
sager. Det eneste punkt du bør huske på er, at femte stråle er
en krystalliserende faktor, som (i samspil med den vilje og
magt, som du udviklede i dit sidste liv) kunne få en tilbøjelig-
hed til at gøre dig dogmatisk og følgelig separatistisk. Dette
må udlignes af din anden stråle sjæl. (DNA1 e.437; DNT1
d.486). [side 295]

Dit mentale legeme er på femte stråle, og du har derfor et in-
tenst analytisk sind. Jeg vil imidlertid minde dig om at være
analytisk, men ikke kritisk. Tænk over denne forskel. (DNA1
e.520; DNT1 d.575).

Dit mentallegeme er på femte stråle, som giver dig din forstå-
else af kendsgerninger og din fornemmelse af de okkulte vi-
denskaber. Men dette mentallegeme må ledes til at blive et
redskab for oplysning og ikke blot et, der registrerer kends-
gerninger. Det bliver først muligt, når hoved og hjerte vibre-
rer i forening. (DNA1 e.540; DNT1 d.597).

… Din femte stråle mentalitet … gør at du ikke er magnetisk
og giver dig en vertikal og ikke en horisontal indstilling til li-
vet. (DNA1 e.541; DNT1 d.598-599).

Den femte stråle for konkret videnskab er i virkeligheden den
stråle, hvorpå et menneske lærer at anvende al tilegnet viden
om den »guddommelige form« på en sådan måde, at det indre
liv bliver tjent, og den ydre form bliver det magnetiske udtryk
for det guddommelige liv. Det er strålen for intelligent kær-
lighed frem for alt andet, ligesom anden stråle er strålen for
intuitiv kærlighed – en kendsgerning, som sjældent er kendt
eller erindres. (DNA1 e.542; DNT1 d.599).

Det astrale legemes stråler

Første stråle, som astrallegemets stråle

… Dit astrale legeme (så vel som dit mentallegeme) er på før-
ste stråle, og det er noget enestående, der kun sjældent fore-
kommer. Det er her følelsen af separatisme kommer ind, for
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første stråles påvirkning gør to ting hos dig:

a. Den nærer din følelse af separatisme og har derved en ten-
dens til at isolere dig.

b. Den fremmer din frygt for binding. [side 296]

Du er således ofte emotionelt og astralt ubundet og isoleret
fra dem, som elsker dig, og fra dine medmennesker. Derfor er
der en stadig konflikt mellem din kærlige sjæl og dit isolerede
ensomme astrale vehikel. (DNA1 e.370; DNT1 d.411).

Dit astrale legeme er også behersket af første stråle. Det er en
undtagelse fra det der er almindeligt, at anden og sjette stråle
dominerer astrallegemerne for hele menneskeheden. Det kan
lejlighedsvis afvige noget i disciplenes tilfælde. (DNA1
e.427; DNT1 d.474-475).

… Du har et astrallegeme på første stråle. Det er en undtagel-
se fra det normale. Hos den discipel, der er beskæftiget med
en eller anden afrundingsproces, findes denne undtagelse fra
det normale, og første stråle personligheden i din sidste inkar-
nation gav dig retten til et første stråle astrallegeme i denne.
(DNA1 e.466; DNT1 d.517).

Dit astrallegeme er på første stråle for vilje eller magt, og her-
af kommer mange af dine tidligere vanskeligheder. Et første
stråle astrallegeme er et værdifuldt aktiv, men det kræver
overordentlig nøje overvågning og dygtig håndtering. Når det
ikke håndteres rigtigt piskes det let op til storm og hidsighed
eller ind i en tilstand, hvor det dramatiske »JEG« er midt-
punkt i livet. (DNA1 e.501; DNT1 d.555).

Anden stråle, som astrallegemets stråle

Dit astrallegeme er på anden stråle, … det giver dig de van-
skeligheder og de muligheder, som til sidst vil føre til be-
vidsthedsudvidelser og den sensitivitet over for andres psyke,
som har været grundlaget for meget af dit mest vellykkede ar-
bejde. (DNA1 e.133; DNT1 d.156).

Dit astrale legeme udgøres af anden stråle energier, og derfra
udgår den kærligheds indflydelse, som du har med dig over-
alt, hvor du færdes. Jeg vil imidlertid minde dig om, at der,
når sjælen og det astrale legeme er på samme stråle, altid vil
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bestå et fremtrædende balanceproblem. (DNA1 e.152; DNT1
d.177). [side 297]

Dit anden stråle astrallegeme letter i høj grad dit arbejde og
giver dig forståelse og harmløshed. Dine emotioner påvirker
derfor ikke din dømmekraft og dine beslutninger. (DNA1
e.168; DNT1 d.193).

Dit astrale legeme styres af anden stråle, og set ud fra visse
betragtninger kan det siges, at dette har været den mest magt-
fulde indflydelse i din personlighedsudrustning. Det har væ-
ret den afbalancerende faktor for første stråle energien ud-
trykt gennem din sjæl og dine personlighedsstråler. (DNA1
e.402; DNT1 d.446).

Dit astrale legeme er på anden stråle og denne kendsgerning
letter din sjæls arbejde meget og vil forklare den evne, som
du vil opdage i dig selv – at kunne være en formidler af lys og
kærlighed til andre. Det er denne samordning mellem din sjæl
og dit astrale legeme, der giver dig en intuitiv indsigt, du kan
drage nytte af, hvis du forbliver ydmyg og fortsætter med at
være kærlig. (DNA1 e.640; DNT1 d.705).

Sjette stråle, som astrallegemets stråle

Det astrale eller emotionelle legeme er betinget af sjette stråle
for hengivenhed eller idealisme, men dette kan med stor let-
hed overføres og transformeres under indflydelse af anden
stråle for kærlighed-visdom. I dette liv er det din opgave at
gøre dette muligt, sådan at du i det næste liv kan besidde et
astrallegeme, der er betinget af anden stråle. Din evne til
trods forhindringer at gå fremad for at nå dit ideal er din ene-
stående kvalitet, en kvalitet, som til sidst vil føre dig til dit
mål. (DNA1 e.120; DNT1 d.143).

… Du (har) orienteret det astrale legeme mod højere værdier
og impressioner og har gjort det med succes, sådan at din
emotionelle sensitivitet over for andre nu er et betydeligt ar-
bejdsaktiv. (DNA1 e.122; DNT1 d.145). [side 298]

Dit astrale eller emotionelle legeme er på sjette stråle … Hos
dig viser denne sjette stråle energi sig hovedsageligt som
hengivenhed over for en erkendt pligt og en anerkendt an-
svarlighed, og ikke så meget som hengivenhed over for perso-
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ner eller endog idealer. Dette har udgjort en altafgørende af-
balancerende faktor i dit liv. (DNA1 e.179; DNT1 d.206).

Dit astrale legeme er på sjette stråle. Det giver dig en målret-
tet indstilling til livet og i dit tilfælde først og fremmest til
den åndelige verdens anliggender. … Denne stråle tillader dig
også at skabe en forholdsvis let sjælskontakt, hvis du ønsker
det. (DNA1 e.197; DNT1 d.225-226).

Dit astrallegeme er på sjette stråle for hengivenhed. Det giver
dig idealisme, hengivenhed over for opgaven, din evne til at
ofre og din beslutsomhed om altid at frembringe det gode af
det tilsyneladende onde. (DNA1 e.205; DNT1 d.235).

Det må erindres, at strålerne i sig selv har deres sekundære
attributter og ligesom sjette stråle – der finder udtryk i din
personlighed – kan føre til, at du fanatisk følger idealet (uan-
set hvad det måtte betyde for dig), så fremkalder den samme
stråle i astrallegemet et udtryk for hengivenhed. … Denne
hengivenhed er for dit vedkommende ikke en hengivenhed
over for dine egne selviske interesser, men er for dig en stor
udadvendt faktor. Den leder dig frem på tjenestens vej.
(DNA1 e.255; DNT1 d.288-289).

Dit astrale legeme er på sjette stråle, men dets hovedkvalitet
(er) hengivenhed og hengiven udholdenhed, og ikke fanatis-
me. Denne energi er af umådelig værdi for dig, fordi det for-
underligt nok er din eneste forbindelse med den store anden
stråle for kærlighed i denne specielle inkarnation. Men den er
en stærk og magtfuld forbindelse. (DNA1 e.315; DNT1
d.353).

En anden kilde til dit problem findes i dit sjette stråle astralle-
geme (strålen for idealistisk fanatisk hengivenhed), for det
bevirker en reel mangel på balance, en unødig interesse for
detaljer [side 299] i processer og hengivenhed over for disse
detaljer ud fra den emotionelle tilfredshed, som kommer af
denne interesse. Dette skaber en manglende evne til at se de
større linjer og til at bevæge sig varsomt på vejen. (DNA1
e.415; DNT1 d.461).

Denne (sjette) stråle kraft giver dig hengivenhed, idealisme,
en dynamisk vilje til at gennemtrænge alle blændværk og
misopfattelser og derved opnå sandhed og frihed, både for dig
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selv og for din gruppe og for dem du tjener. (DNA1 e.438;
DNT1 d.487).

Dit astrale legeme er på sjette stråle. … Det giver dig intensi-
tet i aspiration og en dynamisk vilje til at trænge fremad, som
hidtil har været tilstrækkelig til at bære dig over alle forhin-
dringer. Det er lykkedes for dig at undgå de sædvanlige van-
skeligheder … og fanatisk tilknytning til mennesker eller tan-
keretninger. (DNA1 e.447; DNT1 d.497).

Dit astrale legeme er på sjette stråle, og det forstærker dine
Taurustendenser, for ligesom Tyren buldrer fremad og kun
ser det, som ligger lige forude, sådan gør fanatikeren på sjette
stråle det også. Når denne specielle evne anvendes på tjene-
stens vej, kan der gøres store fremskridt. (DNA1 e.486;
DNT1 d.539).

Dit astrallegeme er på sjette stråle. Det giver dig den målret-
tethed, som er et aktiv for enhver discipel, men det giver også
et vist mål af snæversynethed, som til tider hæmmer dig.
(DNA1 e.540; DNT1 d.597).

… Et sjette stråle astrallegeme (når det drejer sig om en disci-
pel) er ensbetydende med en intens fastholden ved én tanke-
retning, ved én idé, én gruppe, én person eller én indstilling
eller ved én forudfattet mening. Disse kan være rigtige eller
forkerte, men tendensen til at fastholde dem er udpræget til
stede og kan være et stort aktiv eller en stor hindring. I et-
hvert tilfælde – igen for en discipel – kan enhver tvangstanke
(ud over den om den rette åndelige orientering) være en hin-
dring for fremskridt, hvis den er fanatisk motiveret. (DNA1
e.582-583; DNT1 d.643). [side 300]

… Dit sjette stråle astrale legeme intensiverer dit problem,
for det får dig til at nære hengivenhed for de overfladiske fæ-
nomener, som du betragter som realiteter … (DNA1 e.637;
DNT1 d.702).

Dit astrale legeme er helt tydeligt på sjette stråle og gør, at du
er disponeret for Fisketidsalderens indstillinger, emotionelle
fikse ideer, voldsomme astrale storme, overvældende hengi-
venhed, som udløser dine emotionelle reaktioner i forbindelse
med forhold, som i denne tid med verdens lidelse og verdens
krise ikke berettiger til opmærksomhed, men gør det let at
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stille ind på blændværk og illusion. (DNA1 e.659; DNT1
d.726).

På grund af denne faste hengivenhed kan de vandre på vejen
uden at tage omveje. Men de er tilbøjelige til at glemme, at
de – ligeledes på grund af denne hengivenhed – udstråler en
kvalitet, der stimulerer en lignende kvalitet i andre. Det er
derfor, at sjette stråle mennesker har let ved at danne en grup-
pe omkring sig. Men det er sjældent, at det lykkes for dem at
fastholde gruppens medlemmer ret længe, fordi de ikke for-
står årsagen til denne evne og altid tilskriver den forkerte år-
sager. … I dit tilfælde skaber … (dit sjette stråle astrallegeme
en) … følelse af mindreværd … Jeg vil bede dig ændre din
indstilling og betragte dit sjette stråle astrallegeme som et
kraftfuldt redskab, der kan anvendes i tjenestearbejdet.
(DNA2 e.477; DNT2 d.522-523).

Det fysiske legemes stråler

… Hjernen består af atomer og celleenheder, der vibrerer
med den stråles energi, som styrer det fysiske legeme. Dette
er en grundlæggende okkult kendsgerning og er et kort og
klart udsagn, der fremføres for første gang. Fra et sådant ud-
sagn kan den intelligente studerende altid udlede og fortolke
det underforståede, hvis han har en rigtig forståelse af de
grundlæggende esoteriske implikationer. (DNA2 e.494;
DNT2 d.542). [side 301]

Første stråle, som det fysiske legemes stråle

Dit fysiske legeme er af en dominerende første stråle type.
Det er igen usædvanligt, undtagen for disciple, som er fri til
at bygge vehikler af en hvilken som helst krafttype for at kun-
ne møde en krisesituation, et bestemt behov eller et bestemt
tjenestearbejde i et bestemt liv. Dette første stråle legeme
sætter dig i stand til at håndtere åndelig energi på det fysiske
plan. Det sætter dig også i stand til at fungere som en kraft-
formidler og -fordeler. (DNA1 e.336-337; DNT1 d.376).

Tredje stråle, som det fysiske legemes stråle

Du har et tredje stråle (strålen for intelligent aktivitet) fysisk
legeme. Dette er hovedsageligt styret i det indre af dit femte
stråle sind. (DNA1 e.121; DNT1 d.143).
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(Dit problem) ligger også i dit tredje stråle fysiske legeme,
som igen på den mentale linje forøger din kritiske personlig-
heds aktivitet. Det er imidlertid først og fremmest dig selv,
som du kritiserer, men det kan være ligeså forkert og unød-
vendigt som at kritisere andre. (DNA1 e.198; DNT1 d.226).

Du har et tredje stråle fysisk legeme. Dette giver dig evnen til
kontakt og bringer dig ned på jorden, noget som en sjette
stråle person frem for alt har brug for, især når vedkommende
er højt udviklet. Den hjælper dig med at udtrykke dig på det
fysiske plan. Den skaber et brændpunkt for manifestation af
sjælen, for det er i særdeleshed den stråle, hvorigennem gud-
dommens tredje aspekt kommer til udtryk. Den kan bevirke
større kraft eller indflydelse i det personlige udtryk, men den
kan også udgøre en definitiv hindring. (DNA1 e.255; DNT1
d.289).

Dit fysiske legeme er på tredje stråle for aktiv intelligens. Det
var den faktor, som oprindeligt bragte dig ind i forretnings-
verdenen, og derfor har givet dig lyst til fagligt arbejde og or-
ganisationsarbejde. (DNA1 e.379; DNT1 d.421). [side 302]

Dit fysiske legeme er på tredje stråle for aktiv intelligens. Det
har givet dig evnen til at arbejde på det fysiske plan, til at
håndtere penge (omend ikke i din egen interesse) og har knyt-
tet dig tæt sammen med dine omgivelsers materielle liv på en
forunderlig symbolsk måde. (DNA1 e.402; DNT1 d.446).

Dit tredje stråle fysiske legeme giver dig en tilbøjelighed til
for stor fysisk aktivitet (såsom hurtig bevægelse og hurtig
tale). Det holder dig i gang med at arbejde hele tiden, underti-
den og ofte med noget ganske uproduktivt i relation til gode
resultater og uden forhold til den arbejdsindsats, der ydes.
(DNA1 e.415; DNT1 d.461).

Dit fysiske legeme er på tredje stråle. Det giver dig et aktivt
intelligent greb om liv og et koordineret fysisk vehikel.
(DNA1 e.540; DNT1 d.597).

… Dit tredje stråle fysiske legeme … kræver forandring og
fordrer afveksling. Det kan ikke lide ro og stabilitet. (DNA1
e.541; DNT1 d.598).

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



Sjette stråle, som det fysiske legemes stråle

Da dit fysiske legeme ligeledes er på sjette stråle, er din hjer-
ne som følge heraf særdeles modtagelig over for dine astrale
impulser … (DNA1 e.233; DNT1 d.265).

Dit fysiske legeme er også på sjette stråle, og det gør, at dit
fysiske legeme – og følgelig også din hjerne – overvejende
tjener dit astrallegeme, men det gør dig også intuitiv eller
astral-buddhisk. Jeg vil bede dig bemærke, at i dit tilfælde er
der tale om en undtagelse i forhold til den stråle, der normalt
styrer det fysiske legeme, for kun få fysiske legemer er på
sjette stråle, som dit er. (DNA1 e.520; DNT1 d.576). [side
303]

Syvende stråle, som det fysiske legemes stråle

Dit fysiske legeme er på syvende stråle, som giver dig en sans
for selve relationen mellem ånd og stof, mellem sjæl og lege-
me og sætter dig i stand til, hvis du vil, at kunne arbejde kon-
struktivt med magisk arbejde. (DNA1 e.133; DNT1 d.156-
157).

… Dit fysiske legeme (er) på syvende stråle. Deraf kommer
dine muligheder med hensyn til frimureri og din evne til at
organisere og lede. Jeg vil minde jer alle om, at det udsagn, at
det fysiske legeme er på syvende stråle betyder, at især hjer-
nens atomer er farvet og motiveret af syvende stråles energi.
Det samme udsagn gælder for alle stråler, hvorpå et fysisk le-
geme måtte befinde sig. Dette udgør en virkelig mulighed for
dem, hvis konstitution på dette tidspunkt har forbindelse med
syvende stråle, da den meget hurtigt vinder indflydelse. Sam-
tidig udgør det et problem – det aldrig ophørende problem
med afbalancering af kræfter, som er hovedopgaven for den
indviede eller for dem, der er i forberedelse til indvielse.
(DNA1 e.168; DNT1 d.194).

Dit fysiske legeme er på syvende stråle for ceremoniel orden
eller magi. Her er kilden til meget af dit dårlige helbred. Det
syvende plan er det plan, hvorpå ånden må udtrykke sig. Det
er modtageren af åndelig energi. Dit fysiske udtrykslegeme er
af en så sensitiv og forfinet natur, at dit livs problem består i
klogt at håndtere den åndelige energi, som søger at strømme
igennem det. (DNA1 e.438; DNT1 d.487).
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Dit fysiske legeme er på syvende stråle for ceremoniel orden
eller magi, og deraf kommer for det første din interesse for
spiritualisme … (DNA1 e.549; DNT1 d.607).

Dit fysiske legeme er på syvende stråle, og det bidrager til in-
tegration og effektivitet. (DNA1 e.583; DNT1 d.643). [side
304]

Dit fysiske legeme er på syvende stråle, og det forklarer din
interesse for musik, ritual og psykoanalyse. Målet for disse
tre udtryksmuligheder er harmonisk at forene sjælen og for-
men og relatere dem til hinanden. Det er den vigtigste opgave
for syvende stråle på det syvende eller fysiske plan. (DNA1
e.640; DNT1 d.706). [side 305]

Strålerne og indvielse

Hver indvielse giver en større evne til at beherske strålerne,
hvis man kan udtrykke det sådan, selv om det ikke helt fyl-
destgørende forklarer det der sker. Ord er ofte så misvisende.
Ved den femte indvielse, hvor adepten står som mester i de
tre verdener, behersker han mere eller mindre (alt efter sin
udviklingslinje) de fem stråler, som særligt manifesterer sig
på den tid, da han tager indvielse. Ved den sjette indvielse,
hvis han tager den højere grad, behersker han endnu en stråle,
og ved den syvende indvielse behersker han alle strålerne.
Den sjette indvielse markerer det stadium, som Kristus har
opnået, og bringer solsystemets synteseskabende stråle under
hans kontrol. Vi må huske, at indvielse giver den indviede
magt på strålerne og ikke magt over dem, for det er helt klart
noget andet. Enhver indviet har som sin primære eller åndeli-
ge stråle en af de tre hovedstråler, og hans monades stråle er
den, på hvilken han langt om længe opnår magt. Kærligheds-
strålen eller solsystemets synteseskabende stråle er den sid-
ste, der opnås. (IHS e.17; IMS d.32).

1. Ved 1. indvielse mærkes den 7. logos' magiske kraft.
2. Ved 2. indvielse mærkes den 6. logos' aggressive ild.
3. Ved 3. indvielse mærkes den 5. logos' strålende lys.
4. Ved 4. indvielse mærkes den 4. logos' harmoniserende liv.
5. Ved 5. indvielse mærkes den 3. logos' blandende kraft.
6. Ved 6. indvielse mærkes den 2. logos' forenende varme.
7. Ved 7. indvielse mærkes den 1. logos' dynamiske elektricitet.
(CF e.433; KI d.420).
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Alle, der er i disse grupper, har taget første indvielse, hvilket
også gælder mange tusinde mennesker i verden i dag. Mange
har taget anden indvielse, specielt de der arbejder i femte
stråle ashramer og i tredje stråle ashramer. Denne type discip-
le kendetegnes ved, at de ikke er særligt emotionelle.

Gruppeindvielse er blevet indført som et resultat af pres på
Hierarkiet på grund af menneskehedens hurtige udvikling af
åndelig bevidsthed, en udvikling, der viser sig – uanset hvil-
ken [side 306] stråle – som god vilje. Den gode vilje skal ikke
udlægges, som sentimentale sjette eller anden stråle uskolede
aspiranter har tendens til at udlægge den. Den kan antage
mange former. Den kan vise sig som et offer i videnskabens
tjeneste og som en interesse for den videnskabelige forsk-
nings resultater til fremme af menneskehedens tarv. Den kan
også antage form af tredje stråles tilbøjelighed til at yde store
værdier til filantropiske eller undervisningsmæssige initiati-
ver. I ingen af disse tilfælde er disciplen tilsyneladende ken-
detegnet ved en såkaldt kærlig natur. Alligevel er resultaterne
af deres videnskabelige forskning eller deres akkumulering af
finansverdenens krystalliserede prana blevet vendt til hjælp
for menneskeheden. Denne udtalelse vil være svær at accep-
tere for de af jer, der regner en irritabel bemærkning fra en
meddiscipel som noget uværdigt, og ringeagter indsatsen fra
den, der tjener penge, og som gør begge dele med en følelse
af selvretfærdighed. (DNA2 e.336-337; DNT2 d.373).

Anden indvielse er yderst vanskelig at tage. For de, der befin-
der sig på første eller anden aspektstråle, er det sandsynligvis
den vanskeligste af dem alle. Den astrale natur er dybt selv-
centreret, og det forstærkes af sjæls-energiens indstrømning i
den indledende periode. Den astrale natur har et stærkt emo-
tionelt anstrøg og en hurtig respons på blændværk. Hvor der
findes megen første stråle energi … vil der være en stærk
overbevisning om skæbne, en udpræget sans for magt, og en
følelse af, at du kan se gennem folk – fra et højere stade – på
en måde, så deres fejl og fejltagelser og deres små menneske-
lige svagheder kommer til at indtage en alt for fremtrædende
plads i din bevidsthed. (DNA2 e.525-526; DNT2 d.576-577).

Efterhånden som de tre stråler, der styrer den lavere triplici-
tet, blandes og går op i en højere enhed og skaber den vitale
personlighed, idet de på deres side behersker det tætte fysiske
legemes stråle, kommer det lavere menneske ind i en langva-
rig konflikttilstand. Gradvis, og i stigende grad, begynder
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sjælsstrålen, »strålen for vedvarende og magnetisk greb«,
som den okkult kaldes, at blive mere aktiv. I hjernen hos det
menneske, [side 307] som er en udviklet personlighed, frem-
kaldes en voksende bevidsthed om vibration. Der er mange
grader og stadier i denne erfaring, og de strækker sig over
mange liv. Personlighedsstrålen og den egoiske stråle synes
først at kollidere, og senere opstår der så en vedvarende krig
med disciplen som tilskuer – og deltager i dramaet. Arjuna
dukker op på kamppladsen. Midtvejs mellem de to kræfter
står han, et bevidst uendeligt lille punkt af sansende opmærk-
somhed og lys. Omkring ham, i ham og gennem ham strøm-
mer og strides de to strålers energier. Efterhånden som kam-
pen fortsat raser, bliver han gradvis en mere aktiv faktor og
aflægger den neutrale og uinteresserede tilskuers indstilling.
Når han fuldt og helt er opmærksom på de involverede kræf-
ter og kaster hele sin indflydelse, sine ønsker og tanker over
på sjælens side, kan han tage første indvielse. Når sjælsstrå-
len fokuseres igennem ham, og alle hans centre er styret af
denne fokuserede sjælsstråle, bliver han den transfigurerede,
forklarede indviede og tager den tredje indvielse. Personlig-
hedsstrålen er i okkult henseende »ophævet« eller absorberet
af sjælsstrålen, og alle de lavere strålers magtfulde kræfter og
attributter underordnes og farves af sjælsstrålen. Disciplen
bliver en »Guds mand« – et menneske, hvis magt og indfly-
delse beherskes af sjælsstrålens dominerende vibration, og
hvis indre, sensitive mekanisme vibrerer i takt med denne
sjælsstråle, der – på sin side – orienteres på ny og beherskes
af monadestrålen. Derefter gentager processen sig:

1. De mange stråler, som udgør det lavere menneske, smelter
sammen og går over i de tre personlighedsstråler.

2. Disse stråler smelter ligeledes sammen og går over til en
syntese, der er udtryk for det selvhævdende menneske, det
personlige selv.

3. Personlighedsstrålerne bliver til én stråle og underordnes
på sin side sjælens dualistiske stråle. Sådan blandes og
sammensmeltes igen tre stråler.

4. Sjælsstrålerne dominerer personligheden, og de tre bliver
igen til én, idet sjælens dualistiske stråle og personlighe-
dens sammensatte stråle vibrerer i takt med den højeste af 
[side 308] sjælsstrålerne – sjælsgruppens stråle, der altid
har været betragtet som den sande egoiske stråle.

5. Med tiden begynder sjælsstrålen (ved tredje indvielse) at
smelte sammen med monadestrålen, livsstrålen. Den høje-

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



re indviede er således et dualistisk og ikke et trefoldigt
udtryk.

6. Men efterhånden giver denne virkeliggjorte dualitet plads for
den gådefulde og ubeskrivelige proces, der kaldes identifika-
tion, som er slutstadiet for sjælens udvikling. Det tjener intet
formål at sige mere, for det, der kunne siges, ville kun opfat-
tes af den, der forbereder sig på fjerde indvielse … (EP2
e.17-18; EP2 d.27-29).

… Disciple på forskellige stråler (har) alle det samme mål, fo-
retager de samme eksperimenter, gennemgår den samme erfa-
ring og når til guddommeligt udtryk på lige fod. Imidlertid vil
deres kvaliteter, deres fremgangsmåder, deres reaktioner og
deres specielle karakteristika være forskellige på grund af de-
res stråletype. Det er en højst interessant og forholdsvis
ukendt fase af vort studium af indvielse. Indvielse har været
en skjult begivenhed, og der er intet blevet skrevet om stråler-
nes betydning. Det har jeg til hensigt at råde bod på.

Hver af de syv indvielser er for eksempel en eksemplifice-
ring eller en åbenbarer af en af de syv strålekvaliteter eller
tendenser. En indvielse styres og betinges altid af en bestemt
stråle, og det er en af de faktorer, disciple må lære og forstå,
når de forbereder sig til en indvielse, for strålen er afgørende
for, om behandlingen og håndteringen af bestemte typer gud-
dommelig energi bliver vellykket.

De enkelte indvielser fører til en fuldt fungerende aktivitet
i et af de syv centre, ikke som en opvågnen eller stimulation,
men som »et hjul, der drejer om sig selv«. (RI e.338; SI
d.345-346).

… Der kommer en livscyklus, hvor disciplen vender på livs-
hjulet (det zodiakale hjul), og fra at gå med uret rundt i zodia-
ken begynder han at gå mod uret. Han lærer, at substans-
aspektet i hans natur stadig er betinget af de kræfter, der efter
tur og i ordnet rækkefølge strømmer igennem den i overens-
stemmelse [side 309] med hans horoskop og den zodiakale
eksoteriske omløbsmåde. På samme tid modtager disciplen
energistrømninger fra det modsatrettede hjul, hvorpå han,
som sjæl, befinder sig. Han modtager således to energistrøm-
me, der går i hver sin retning, og deraf kommer den voksende
konflikt i hans liv og omgivelser. Det er det, der ligger til
grund for indvielsesprøverne. …

I har altså:
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1. indvielse – Fødslen
Sakralcentret 7. stråle Det fysiske plan
Begyndelser Relation Seksualmagi

2. indvielse – Dåben
Solar plexus centret 6. stråle Det astrale plan
Helligelse Blændværk Hengivenhed

3. indvielse – Transfigurationen (forklarelse)
Ajnacentret 5. stråle Det mentale plan
Integration Styring Videnskab

4. indvielse – Forsagelsen
Hjertecentret 4. stråle Det buddhiske plan
Korsfæstelse Offer Harmoni

5. indvielse – Åbenbaringen
Basiscentret 1. stråle Det atmiske plan
Tilsynekomst Vilje Hensigt

(RI e.339-340; SI d.346-347).

Gruppeindvielse

… En af de allerførste forudsætninger for indvielse er en klar
og koncis erkendelse af ens egen gruppe, ikke gennem ønske-
tænkning, men gennem et faktisk samarbejde og virke på det
fysiske plan. Jeg sagde gruppe, … og ikke organisation, for
det er to helt forskellige ting.

Husk derfor, at gruppeindvielse er en kendsgerning, og lad
være med at tænke på din egen forberedelse til indvielse.
[side 310] Nogle grupper forberedes til indvielse, hvor føl-
gende faktorer er styrende – hvad angår den enkelte:

1. En gruppe af mænd og kvinder, hvis sjæle er på samme
stråle samles subjektivt til gruppeskoling af en mester på
samme stråle.

2. Sådanne mennesker får mulighed for på det fysiske plan at
komme i kontakt med nogle af dem, som de subjektivt er
forbundet med, hvorved de gensidigt kan give udtryk for
en følelse af gruppesolidaritet. Den subjektive relation sik-
res gennem den objektive kontakt. Genkendelse er således
en indledende indvielsesprøve, hvilket man bør huske.

3. De mennesker, der skoles og er forbundet på den måde,
befinder sig, hvad angår den indvielse der skal tages, på
samme evolutionstrin. De tager den samme indvielse og
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underkastes de samme prøver og vanskeligheder. Disse
prøver og vanskeligheder beror på personlighedsstrålen,
som kan være – og sædvanligvis er – en helt anden end
sjælsstrålen. Det er personlighedsstrålen, der arbejder på at
forhindre kontakt, på at vildlede genkendelsen, på at for-
sinke processen og på at misfortolke informationer. Så
længe en discipel under skoling er fokuseret i sin person-
lighed, vil gruppeindvielse ikke være mulig for ham, og
hans genkendelse af medaspiranter vil være flygtig og vil
hurtigt blive forstyrret af den kritiske lavere tænkeevne, og
en mur af tankeformer, som personligheden har skabt om
gruppemedlemmerne, vil forhindre, at gruppen samlet kan
gå ind ad indvielsens dør.

4. Gruppeindvielse kan ikke opnås af en gruppe under sko-
ling, før medlemmerne som gruppe har udviklet deres spe-
cielle »åndelige opgave«. Det er åndens lov, at disciplen
må træde tomhændet frem for indvieren, men at gruppe-
medlemmerne som gruppe samlet skal yde noget, der beri-
ger ashramen. Det kan være i form af et velgennemtænkt
projekt på linje med planen, hvorved de bekræfter deres
forståelse af planen og viser den indviede gruppe, de befin-
der sig i, og de seniordisciple, hvis kontakt er blevet dem
givet, at de allerede har vist deres egnethed til at blive ac-
cepteret [side 311] og gjort det gennem tjeneste. Det skal
være en gruppeopgave, en gruppetjeneste og et gruppebi-
drag. Den enkeltes specifikke bidrag er ikke synligt.

Tanken om gruppeindvielse skal huskes, for den vil farve alt
det, jeg søger at oplyse jer om, og den vil fremskynde dagen
for jeres egen accept.

Ingen får adgang (under indvielsesprocesserne) til Kristi ash-
ram (Hierarkiet) før grupperelationer og gruppeaktiviteter er
blevet grundlæggende i hans tænkning og levemåde. Nogle vel-
menende aspiranter fortolker gruppeideen som en instruktion til
dem om, at de skal bestræbe sig på at danne grupper – deres
egen gruppe eller egne grupper. Det er ikke den idé, der frem-
sættes i Vandbærerens tidsalder, der i dag er så nær. Det var
fremgangsmåden i Fiskenes tidsalder, der nu er forbi. Nu er
fremgangsmåden en helt anden. Intet menneske forventes i dag
at stå som centrum i sin egen lille verden og arbejde for at blive
brændpunkt i en gruppe. Nu består hans opgave i at opdage den
gruppe af aspiranter, han skal knytte sig til, og som han må van-
dre sammen med på indvielsens vej – et helt andet og langt van-
skeligere forhold. (RI e.342-344; SI d.350-351).
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Første indvielse

Fødslen i Betlehem. Syvende stråle.
Energien for orden eller ceremoniel energi. …

Når en stråle er på vej ind, fører det altid til en periode, hvor
indvielsesaktiviteten intensiveres, og det er netop det, der
sker i dag. Den vigtigste indvirkning, hvad angår menneske-
heden, er at gøre det muligt for tusinder af aspiranter og sø-
gende at få viden om den første indvielse. Menneskene kan i
dag i stor målestok og i masseformationer gennemgå fødsels-
indvielsens erfaring. Tusinder af mennesker kan selv erfare
kristusfødslen og opleve, at kristuslivet, kristusnaturen og kri-
stusbevidstheden er deres. … Disse store indvielser, der vir-
keliggøres af stråleenergierne, bliver registreret af den fysiske
hjerne og når derved frem til den indviedes vågne bevidsthed.
Dette skal foregå [side 312] i denne specielle periode, hvor
der – for første gang siden menneskeheden kom til syne på
jorden – kan gennemføres en indvielse af masserne. Erfarin-
gen behøver ikke at blive udtrykt med okkulte formuleringer
og vil i størstedelen af tilfældene heller ikke blive det. Det en-
kelte menneske, der tager denne indvielse, er vidende om, at
der er sket store ændringer i hans indstilling til sig selv, til
sine medmennesker, til omstændighederne og til sin fortolk-
ning af begivenhederne i livet. Det er i særdeleshed sådanne
reaktioner, der følger første indvielse, idet den indviede regi-
strerer, at han har en ny indstilling til livet og en ny tankever-
den. Det gælder i særlig grad nutidens menneske, den ver-
densindviede af første grad. Menneskene vil i mange liv kom-
me til at erkende beviserne på kristusbevidsthedens opvåg-
nen, og livsnormerne vil i tiltagende grad blive tilpasset den
sandhed, der findes i Kristi lære. …

I forbindelse med det enkelte menneskes første indvielse
er den syvende stråle altid aktiv, og mennesket er i stand til
bevidst at registrere indvielsen, fordi enten hjernen eller sin-
det (og ofte begge) styres af den syvende stråle. Det er denne
kendsgerning, der er betydningsfuld i dag i forbindelse med
menneskeheden, for den vil sætte menneskeheden i stand til
at gå ind ad den dør, der giver adgang til den første indviel-
sesproces. …

Syvende stråle er i særlig grad den stråle, der skaber rela-
tioner. Den fører de to grundlæggende aspekter, ånd og stof,
nærmere sammen. Den skaber relation mellem sjæl og form,
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og hvad angår menneskeheden mellem sjæl og personlighed.
Ved første indvielse gør den den indviede vidende om denne
relation. Den sætter ham i stand til at drage fordel af »denne
dualitet, der nærmer sig« og bevirker – når relationen er fuld-
kommen – at det »nye menneske« kommer i manifestation på
det fysiske plan. Ved første indvielse sker der – ved hjælp af
den stimulering der skabes af syvende stråle energi – en be-
vidst forening af den indviedes personlighed og den over-
skyggende sjæl, hvorefter den indviede véd, at han – for før-
ste gang – er en sjælsgennemtrængt personlighed. Hans opga-
ve består nu i at blive det, han dybest set er. Denne udvikling
kommer til udtryk ved tredje indvielse, forklarelsen. [side
313]

Syvende stråles hovedfunktion er at bringe de naturlige
processers negative og positive aspekter sammen. Den styrer
følgelig alle formers seksuelle relationer, og den er den bag-
ved liggende kraft i den ægteskabelige relation. Derfor vil vi
opleve, efterhånden som denne stråle kommer i manifestation
i denne verdenscyklus, fundamentale seksuelle problemer –
prostitution, urolige ægteskabelige forhold samt skilsmisser –
men der sættes tillige kræfter i gang, som efterhånden vil til-
vejebringe en ny indstilling til seksualitet, og som vil etablere
de skikke, indstillinger og moralske opfattelser, der vil styre
forholdet mellem kønnene i den kommende nye tidsalder.

Den første indvielse er derfor tæt forbundet med dette pro-
blem. Den syvende stråle styrer sakralcentret og sublimerin-
gen af dets energi til strubecentret eller til det højere skaben-
de center. Denne stråle sætter således en periode med en ko-
lossal skabende aktivitet i gang, både på det materielle plan
ved stimulering af alle menneskers seksualliv, og i de tre ver-
dener ved den stimulering der tilvejebringes, når sjæl og form
bevidst forbindes. Det første store bevis på, at menneskehe-
den (via hovedparten af den fremskredne menneskehed) har
gennemgået første indvielse, vil være, at der kommer en cy-
klus med en helt ny skabende kunst. Denne skabende tilskyn-
delse vil antage former, der vil komme til udtryk via de nye
indkommende energier. Ligesom perioden, der har været sty-
ret af sjette stråle, er kulmineret i en verden, hvor menneske-
ne arbejder på store arbejdspladser og i fabrikker for at pro-
ducere den overflod af ting, som menneskene anser for nød-
vendige for deres lykke og velvære, så vil vi i den syvende
stråles cyklus i endnu større målestok se mennesker beskæfti-
get inden for den skabende kunst. Hengivenhed til materielle
ting vil efterhånden blive afløst af skabelse af noget, der er et
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mere sandt udtryk for virkeligheden. Hæslighed og materia-
lisme vil vige for skønhed og virkelighed. Menneskeheden er
allerede i stort omfang blevet »ført fra mørke til lys«, og
kundskabens lys stråler over landet. I den periode, som ligger
foran os, og som er under påvirkning af den syvende stråle,
vil menneskeheden blive »ført fra det uvirkelige til det virkeli-
ge«. Den første indvielse vil muliggøre dette for den enkelte,
såvel som for store grupper af mennesker. [side 314]

Syvende stråle energi er den energi, der kræves for at æn-
dre kaos til orden og for at erstatte disharmoni med rytme.
Det er den energi, der vil tilvejebringe den nye verdensorden,
som alle mennesker venter på. Den vil genopbygge urgamle
vartegn, bebude nye institutioner og civilisationsformer og
-kulturer, som de menneskelige fremskridt kræver, og vitali-
sere det nye liv og de nye bevidsthedstilstande, som den
fremskredne menneskehed i stigende grad vil registrere. Intet
kan standse denne aktivitet, og alt det, der sker i dag, hvor
menneskene søger nye veje, organiseret enhed og fredfyldt
sikkerhed, vil blive virkeliggjort af den indkommende stråle
for orden eller ceremoniel magi. De rette menneskelige rela-
tioners hvide magi kan ikke standses. Den hvide magi vil
uundgåeligt være virkningsfuld, fordi energien fra den syven-
de stråle er til stede, og herren for strålen samarbejder med
Verdens Herre om at tilvejebringe den nødvendige »nyskabel-
se«. Sjælsgennemtrængte personligheder, der handler under
denne strålepåvirkning, vil skabe den nye verden, give udtryk
for nye kvaliteter og indlede nye styreformer og organisere
nye metoder til skabende aktivitet, hvilket vil være kendeteg-
nende for den nye levevis og de nye livsvilkår. Det er fordrej-
ninger af disse syvende stråle idealer, og det er misbruget af
denne indkommende energi til opfyldelse af uoplyste og grå-
dige menneskers selviske ambitioner, der har frembragt de to-
talitære systemer, som i dag på frygtelig vis spærrer menne-
skenes frie ånd inde.

En kort sammenfatning af det, jeg har sagt:

1. Den syvende stråles energi medvirker specielt kraftigt, når
indvielse tages på det fysiske plan, og det gælder proces-
sen ved første indvielse.

2. Dens virkning på menneskeheden vil være:

a. At tilvejebringe kristusbevidsthedens fødsel hos de utal-
ligt mange intelligente og stræbende mennesker.

b. At sætte nogle relativt nye evolutionsprocesser i gang,
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der vil omforme menneskeheden fra »verdensdisciplen«
til menneskeheden som den »verdensindviede«. [side
315]

c. På en ny og intelligent måde at etablere den altid eksi-
sterende fællesskabsfølelse og på den måde tilvejebrin-
ge rette menneskelige relationer på det fysiske plan.
Midlet hertil er god vilje, der er en genspejling af det
første guddommelige aspekts vilje-til-det-gode. God vil-
je er en genspejling af den første stråle for vilje eller
hensigt.

d. At revidere negative og positive relationer, og i dag vil
dette primært foregå i forbindelse med seksuelle relatio-
ner og ægteskaber.

e. At intensivere menneskets skabende evne og på den
måde føre den nye kunst frem som et grundlag for den
nye kultur, og som en betingende faktor i den nye civili-
sation.

f. At nyorganisere verdensforholdene og derved indlede
den ny verdensorden. Det foregår definitivt inden for
den ceremonielle magis område.

3. Stimuleringen fra den syvende stråle vil i relation til den
enkelte indviede

a. skabe en omfattende og erkendt relation på mentalpla-
net mellem sjæl og sind,

b. frembringe en vis orden i den indviedes emotionelle
processer, og derved støtte det forberedende arbejde til
anden indvielse,

c. sætte den indviede i stand til – på det fysiske plan – at
etablere bestemte tjenesterelationer, at lære at praktisere
elementær hvid magi og at tilkendegive første stadium
af et sandt skabende liv.

Med hensyn til den enkelte indviede er syvende stråle energi-
ens virkning i hans liv overordentlig kraftig. Det er let at for-
stå, fordi hans sind og hjerne er betinget af den syvende stråle
på det tidspunkt, hvor indvielsesprocesserne finder bevidst
sted. Virkningen på mentalplanet ligner den, man i meget
større målestok kan se på planeten, for det var den stråleener-
gi, som den planetariske Logos benyttede, da han bragte de to
store dualiteter, ånd og stof, sammen i begyndelsen af sit ska-
bende [side 316] arbejde. Sindets to aspekter (den lavere kon-
krete tænkeevne og sjælen, tankens søn) forbindes nærmere
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og træder til sidst ind i en bevidst, erkendt relation på astral-
planet. Det er den syvende stråle, der genopretter ordenen i
den astrale bevidsthed, og det er (på mentalplanet) den på-
virkning, der skaber kreativitet, organiserer livet og fører de
lavere og højere energier sammen »i hovedet« på en sådan
måde, at »kristusbarnet fødes«. …

Endelig er det syvende stråle energi, som – i den indleden-
de proces mellem første og anden indvielse – sætter den ind-
viede i stand til (i sit liv på det fysiske plan) at tilkendegive
en mere og mere udviklet sans for orden og organisation, til
bevidst og i tiltagende grad at udtrykke et ønske om at hjælpe
sine medmennesker og derved skabe sig relationer og til at
gøre sit liv skabende på mange måder.

Alle disse faktorer befinder sig kun i sin vorden i hans na-
tur, men han begynder nu bevidst at lægge grunden til sit
fremtidige indvielsesarbejde, og de fysiske discipliner er på
dette tidspunkt meget betydningsfulde, selv om de ofte tillæg-
ges alt for stor betydning, hvorved virkningen ikke altid bli-
ver den bedste. De relationer, disciplen skaber og oprethol-
der, har ofte meget ringe værdi, fordi han sædvanligvis er
selvcentreret og derfor – på grund af uvidenhed og manglen-
de skelneevne – fuldstændig mangler renhed i sit motiv. Ikke
desto mindre bliver de forandringer, som påvirkningen af
denne stråle frembringer i hans liv, mere og mere virknings-
fulde fra liv til liv. Disciplens relation til Hierarkiet, nyorga-
niseringen af hans liv på det fysiske plan, og hans voksende
stræben efter at tilkendegive den esoteriske betydning af hvid
magi bliver mere og mere vital, indtil han en dag er rede til
anden indvielse. (RI e.569-575; SI d.569-575). [side 317]

Anden indvielse

Dåben i Jordan. Sjette stråle.
Energien for idealisme og hengivenhed.

I indvielsesprocessen mellem første indvielse, kristusfødslen,
og den begyndende bevidste udvikling af kristuslivet og kri-
stusbevidstheden har den indviedes liv gennemgået en tydelig
nyorientering. Han er nu i stand til en udtalt og ofte fanatisk
fastholden ved sin valgte aspiration og hengivenhed for det
gode (som han ser det på dette stadium). … Disciplen lærer
at disciplinere sin lavere natur og at beherske sine fysiske til-
bøjeligheder til en vis grad, og på den måde frigør han fysisk
energi og bringer orden i sit liv. Dette tager meget lang tid og
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kan fortsætte i en cyklus på mange inkarnationer. Han kæm-
per konstant mod sin lavere natur, og kravene fra hans sjæl
(som han fortolker på en ret uvidende måde) er i konstant
modstrid med den animale natur og mere og mere med den
emotionelle natur.

… Han opdager, at han lever i et kaos af emotionelle reak-
tioner og betingende blændværk. Han begynder langsomt at
erkende, at han for at tage den anden indvielse skal bevise
emotionel kontrol. Han erkender også, at han må have en vis
viden om de åndelige energier, der kan fordrive blændværk,
samt en forståelse af den teknik, hvorved oplysning fra sindet
– der overfører sjælens lys – kan fordrive dette blændværk og
således »rense atmosfæren«, i teknisk forstand.

Jeg må betone, at hidtil har ingen indviet vist fuldstændig
kontrol i perioden mellem en indvielse og den næste højere
indvielse. Den mellemliggende periode betragtes som »en cy-
klus til fuldkommenhed«. …

Indvielsesprocessen mellem første og anden indvielse er
for mange den værste tid med bekymring, vanskeligheder, er-
kendelse af problemer samt en konstant indsats for at »rense
sig selv« (som det okkult kaldes), hvilket disciplen til enhver
tid er underlagt. …

Hvad angår menneskeheden som helhed, polariseret som
den er i sin emotionelle natur, er virkningen fra sjette stråle 
[side 318] overmåde stærk. Dens energi har påvirket menne-
skene, lige siden den kom i inkarnation, og de sidste et hun-
drede og halvtreds år har set denne kraft blive særdeles effek-
tiv. To faktorer har forstærket denne virkning:

1. Sjette stråle for idealisme eller hengivenhed er den stråle,
der normalt styrer astralplanet, kontrollerer dets fænome-
ner og farver dets blændværk.

2. Energistrømmen, der kommer ind i vort planetariske liv fra
stjernebilledet Fiskene, har i to tusind år betinget menne-
skets erfaring og er på særlig måde egnet til at smelte sam-
men med og komplettere denne sjette stråle energi og til at
skabe præcis den situation, der i dag styrer forholdene i
verden.

Disse to store kosmiske energistrømmes forenede aktivitet,
der påvirker og strømmer gennem det tredje planetariske cen-
ter, menneskeheden, har skabt den specielle tilstand, hvori
»menneskeheden« kan stå foran den planetariske indvier, Kri-
stus, og på grund af Hierarkiets fokuserede stimulation gen-
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nemgå den behørige indvielse.
Vi bør huske, at menneskemasserne kan og vil tage første

indvielse, men at en meget stor gruppe aspiranter (meget
større end man er klar over) vil gennemgå den anden indviel-
ses erfaring, den rensende dåb. Det gælder mennesker, som
kan give udtryk for væsentlige kvaliteter i en ideologisk er-
kendelse, som viser en hengiven lydighed over for sandhe-
den, som de opfatter den, som reagerer fornuftigt over for fy-
siske discipliner (som de har været pålagt, siden de deltog i
den første indvielse mange liv tidligere), og som viser en til-
tagende modtagelighed over for det astrale legemes aspireren-
de aspekt. Denne aspiration er rettet mod at få kontakt med
og at give udtryk for det mentale princip. Denne særlige grup-
pe i den menneskelige familie er »kama-manasiske« indvie-
de, ligesom de, der tager første indvielse, er »fysisk-æterisk«
indviede.

Det er sjette stråles aktivitet, der har bragt de stigende ideo-
logiske tendenser i menneskeheden frem i lyset. … [side 319]

Sjette stråles virksomhed, der er et resultat af den lange cy-
klus med energi fra Fiskenes tegn, og af indvirkningen fra
den indkommende energi fra Vandbærerens tegn, vil føre til
en kraftig omformning i det »vandrige område« på astralpla-
net. … Sjette stråle vil føre alle disse energier sammen i tid
og rum: stråleenergi, Fiske-tegnets energi, Vandbærer-tegnets
energi og astralplanets egen energi, og det vil igen skabe en
krafthvirvel, der påkalder mental energi. Sjette stråle energien
er en styrende faktor, der har kastet menneskeheden ind i en
forvirrende opfattelse af de kæmpende ideologier og skabt en
genspejling af krafthvirvler i form af verdenskrigen. Den er
ansvarlig for den nuværende krise og det nuværende spæn-
dingspunkt (udgivet i 1948). …

Med hensyn til den enkelte indviede, der skal gennemgå
dåbsindvielsen, er virkningen af sjette stråle energien på hans
natur meget tydelig på grund af den ekstreme kraft, som per-
sonlighedens andet aspekt, hans astrale legeme eller natur,
har i de tre verdener. På de tidlige stadier af sjette stråle ener-
giens indvirkning på hans emotionelle natur udvikles en fuld-
kommen krafthvirvel, hvorved hans emotionelle reaktioner
bliver voldsomme og magtfulde, hans blændværk intensiveres
og styrer, men hans aspiration vokser støt til trods for, at den
samtidig begrænses og hæmmes af den kraft, der findes i
hans hengivenhed over for en opfattet ideologi. Senere bliver
hans emotionelle, kamiske og aspirerende natur mere rolig og
styret ved hjælp af sindet, og hans samordning bliver astral-
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mental-sjæl under indflydelse af en tiltagende sjælskontakt
(der er det andet aspekt af hans egentlige guddommelighed).
Når denne bevidsthedstilstand er nået, og det astrale legemes
»vande« er rolige og kan reflektere det smukke og det sande,
og når hans emotioner er blevet renset ved en ihærdig egen-
indsats, så kan disciplen træde ind i dåbens vande. Han er da
underkastet en intens rensningserfaring, som okkult set sætter
ham i stand til »for altid at træde ud af vandene, så han ikke
længere er i fare for at drukne eller synke«. Nu kan han »gå
på vandet og uden fare fortsætte mod sit mål«.

Virkningen af sjette stråles aktivitet på den mentale natur
er, som I kan forestille jer, først og fremmest en tendens til
krystallisering [side 320] af tanken, en reaktion på begræn-
sende ideologier og en fanatisk mental troskab over for mas-
sernes idealer, uden forståelse for deres relation til tidens be-
hov eller deres tilsigtede skabende aspekter. Senere omfor-
mes disse tendenser, når disciplen forbereder sig til anden
indvielse, til åndelig hengivenhed for menneskelig velfærd og
til en målrettet troskab over for Hierarkiets plan. Alle emotio-
nelle reaktioner over for Hierarkiet af mestre toner bort, og
disciplen kan nu arbejde uden at blive forhindret af konstante
astrale forstyrrelser.

Virkningen af sjette stråle energi på disciplens integrerede
personlighed kan kun beskrives ved, at den tilvejebringer en
tilstand, hvor hans natur bliver klart astral-buddhisk. Hans
målrettede emotionelle bestræbelse for at orientere sig mod
sjælen gør ham gradvis til »et opadrettet spændingspunkt, der
ikke frygter kriser men er fast forankret i den kærlighed, der
strømmer fra sjælen«.

Lad mig sammenfatte det, jeg har sagt om sjette stråle
energiens virkning:

1. Sjette stråle energien skaber to vigtige resultater:

a. En begyndende erkendelse af den viljesnatur, der er be-
tingende for den indviedes liv.

b. En udtalt konflikt mellem det lavere og det højere selv.
Den afslører den urgamle konflikt mellem den emotio-
nelle natur og sand erkendelse for den indviede.

Det fører til en grundlæggende nyorientering af den ind-
viedes liv og af menneskehedens liv som helhed.

2. I forbindelse med menneskeheden er virkningerne af sjette
stråle følgende:
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a. Udviklingen går i retning af at rense verdensatmosfæ-
ren, hvorved den gode viljes energi frigøres.

b. Frembringelsen af en tilstand, hvori »menneskeheden«
kan tage enten første eller anden indvielse.

c. Den pludselige og magtfulde fremkomst af verdensideo-
logier. [side 321]

d. En grundlæggende omformning på selve astralplanet,
der vil tilvejebringe krisepunkter og et spændingspunkt.

3. I relation til den enkelte indviede skaber sjette stråle:

a. En intens situation, hvor der udvikles en krafthvirvel.
b. I denne hvirvel intensiveres alle aspirantens emotionelle

og ideologiske reaktioner.
c. Når de siden hen stilner af, bliver den indviedes sam-

ordning astral-mental-sjæl.
d. I forbindelse med hans mentale legeme finder der en

krystallisering af al tænkning sted, samt en fanatisk for-
pligtelse over for massernes idealisme.

e. Disse tendenser omformes siden til åndelig hengiven-
hed for menneskelig velfærd.

f. Personligheden bliver af natur astral-buddhisk og kom-
mer klart til udtryk som sådan.

… Det er aktiviteten af syvende stråle for orden og sjette strå-
le for idealisme, der har ført til tendensen i menneskeheden
til de rette menneskelige relationers hvide magi. De har frem-
met tendensen til ideologisk kontrol over den menneskelige
bevidsthed. Det er afslutningen på Fiskenes tidsalder og den-
nes energi og begyndelsen på Vandbærerens tidsalder (med
dens stærke rensende energier og dens syntese og universali-
tet), der vil muliggøre den nye verdensorden. Det er derfor
klart, at den mulighed, menneskeheden har i dag, aldrig før
har været så lovende, og at relationen mellem og fusionen af
alle disse energier gør manifestationen af gudesønnerne og
fremkomsten af gudsriget til en uundgåelig begivenhed i vort
planetariske liv. (RI e.575-584; SI d.575-584). [side 322]
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Tredje indvielse

Forklarelsen. Femte stråle.
Energien for konkret viden.

Da alle disciple må fokusere sig på mentalplanet og arbejde
fra dette bevidsthedsniveau, er det meget vigtigt at forstå den-
ne type bevidsthed. Man siger hurtigt og kvikt, at disciple og
(nødvendigvis) indviede skal anvende sindet, og at deres po-
larisering må være mental. Men hvad betyder det? Lad mig
give jer nogle korte definitioner på denne stråleenergi, defini-
tioner som I kan benytte på jeres egen måde, og lære ud fra
jeres studium af disse begreber om sindet at vurdere jeres
egen mentale tilstand.

1. Energien i det, der så ejendommeligt kaldes »konkret vi-
denskab«, er den femte stråles kvalitet eller betingende
natur.

2. Den er i særlig grad det mentale plans substans. Dette
plan svarer til det tredje underplan af det fysiske plan og
er derfor luftformigt af natur – hvis I ønsker at anvende
dets modsvarighed som symbol på dets natur. Det er flyg-
tigt, spredes let, er det modtagelige mellemled for oplys-
ning, og dets virkning kan være skadelig, for det er ube-
strideligt, at der findes tilstande, hvor »tanken er det vir-
keliges drabsmand«.

3. Denne energi karakteriseres ved tre kvaliteter:

a. Den kvalitet, der er et resultat af relationen til den ån-
delige triade. Vi kalder den »den abstrakte tænkeev-
ne«, og de indtryk, der påvirker den kommer fra den
åndelige triades atmiske, den åndelige viljes, plan.

b. Den kvalitet, der i dette solsystem let responderer på
planetens hovedstråle, strålen for kærlighed-visdom.
Den er så modtagelig, at den – i forening med ud-
strømningerne fra de tre verdener – har skabt den ene-
ste form, der eksisterer på mentalplanet. Det er (i pla-
netarisk forstand) gudsrigets form og (i individuel for-
stand), egoets eller sjælens form. [side 323]

c. Den kvalitet, der grundlæggende har relation til ud-
strømningerne eller vibrationerne, der kommer fra de
tre verdener. De fører til skabelsen af de myriader af
tankeformer, der findes på mentalplanets lavere ni-
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veauer. Det kan således siges, at disse kvaliteter eller
aspekter af den femte stråle for åndelig energi skaber:

Ren tanke
Tænkeren eller tankens søn
Tankeformer

4. Denne energi er – for menneskehedens vedkommende –
den tankeform, der skaber energi, og alle impressioner fra
det fysiske, æteriske og astrale plan tvinger den i aktivitet
på den konkrete videns niveau med en kalejdoskopisk
samling af tankeformer til følge.

5. Den er fundamentalt den stærkeste energi i planeten på
dette tidspunkt, fordi den blev udviklet i det første solsy-
stem – solsystemet for aktiv intelligens.

6. Det er den energi, der giver menneskeheden adgang (og
specielt den skolede discipel eller indviede) til mysterier-
ne i selve Guds sind. Det er den »substantielle« nøgle til
det universelle sind.

7. Den er yderst modtagelig for energien af kærlighed-vis-
dom, og dens fusion med kærlighedsaspektet kalder vi
»visdom«, fordi al visdom er viden samlet gennem erfa-
ring og gennemtrængt med kærlighed.

8. Denne energi har med sine tre aspekter relation til de tre
Aktivitetens Buddhaer på en særlig måde. Disse store liv
nåede deres nuværende udviklingsstadium i det forrige
solsystem.

9. Denne energi er, når den betragtes som et menneskes
mentale energi – og det er en af dens mindre begrænsnin-
ger, selv om den virker stor for et menneske – den højere
modsvarighed til den fysiske hjerne. Det kan måske siges,
at hjernen eksisterer, fordi sindet eksisterer og behøver en
hjerne som sit brændpunkt på det fysiske plan.

10. Kvaliteten i denne energi for konkret viden eller viden-
skab er dobbelt:

[side 324]

a. Den er overordentlig modtagelig over for impressio-
ner, der kommer fra en hvilken som helst kilde.

b. Den omdannes hurtigt til former som respons på im-
pression.
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11. Impressionerne kommer fra tre kilder og åbenbares fortlø-
bende for mennesket. De tre er:

a. Impressioner fra de tre verdener. De kommer for det
første fra den enkeltes og for det andet fra planetens
bevidsthedsniveau.

b. Impressioner fra sjælen, tankens søn, på niveauet for
selve mentaliteten.

c. Impressioner fra den åndelige triade via antahkarana-
en. De kommer, når antahkaranaen er konstrueret eller
er ved at blive det.

12. Denne energi er dybest set lysbærer. Den responderer –
atter fortløbende i tid og rum – på Logos' lys. Det er årsa-
gen til, at sindet betragtes både som oplyst, når der er hø-
jere kontakter til stede, og som oplyser, når det drejer sig
om de lavere plan.

13. Denne energi vækkes (set fra et menneskeligt standpunkt)
og bringes i aktivitet ved indvirkning fra de fem sanser,
der overfører information fra de tre verdener til mental-
planet. Det kan siges, at:

a. Fem strømme af informativ energi påvirker den kon-
krete tænkeevne, og de kommer fra det fysisk-astrale
plan.

b. Tre strømme af energi, der kommer fra sjælen, påvir-
ker også med impression den konkrete tænkeevne.

c. En strøm af energi, der gennem hele indvielsesproces-
sen kommer i kontakt med sindet. Den kommer fra
den åndelige triade og benytter antahkaranaen.

14. Den femte stråles energi kan betragtes som en fællesnæv-
ner, fordi den modtager og påvirkes af disse forskelligar-
tede energier, skaber syntese af dem, etablerer orden i de 
[side 325] mange uophørlige indvirkninger og fortolker
dem, og skaber derved den mangfoldighed af former, vi
kalder »verdenstænkningen«.

15. Denne energi omformer de guddommelige ideer til men-
neskelige idealer, idet den relaterer menneskehedens vi-
den og videnskaber til disse idealer, hvorved de bliver
brugbare faktorer i menneskehedens evolution, dens kul-
turer og civilisationer.
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Jeg kunne tilføje meget mere, men det nævnte giver jer en ræk-
ke enkle værdifulde definitioner, når I studerer disciplens men-
tale udvikling, efterhånden som han gennemgår den indvielses-
proces, som er vort emne. Det kaster også lys over strålernes
indvirkning på menneskeheden som helhed. Denne stråleenergi
er ganske vist sørgelig konkret i sit udtryk i vor ariske race – en
race, som imidlertid vil se mange flere mennesker tage indvielse
end nogensinde før i menneskets historie, og som på en vis må-
de vil se, at gudsriget stiger ned på jorden som følge af, at så
mange stiger op ad evolutionsstigen. …

I vor ariske tidsalder og race ser vi i dag femte stråle ener-
gi komme til vitalt udtryk. Når jeg nævner ordet »race«, tæn-
ker jeg ikke på menneskeskabte eller pseudo-videnskabelige
forskelle mellem nationer, racer eller typer. Jeg tænker på en
bevidsthedstilstand, som er en arisk eller mental bevidstheds-
tilstand. Den har eksponenter og »racemedlemmer« i alle lan-
de uden undtagelse. Det må I meget omhyggeligt huske, for
der er ingen ny race på vej frem, set fra en territorial synsvin-
kel. Der er kun en generel fordeling af de personer, der har
det, der kaldes sjette rodrace egenskaber. Denne bevidstheds-
tilstand vil komme til udtryk i mennesker, der kan være så ra-
cemæssigt forskellige som japanere, amerikanere, negre og
russere. Den har en evne til at fungere klart på det mentale
plan, til at sammenligne information, til at fortolke og forbin-
de denne information rigtigt og til at skabe de nødvendige
tankeformer eller begreber til disse fortolkninger. …

I dag ser vi hovedsageligt denne stråleenergi komme til ud-
tryk gennem videnskab – en videnskab, der sørgeligt nok er
svækket og korrumperet af materialisme og menneskelig grå-
dighed, [side 326] men samtidig en videnskab, der (når den
udelukkende besjæles af god vilje) vil hæve menneskeheden
til højere bevidsthedsniveauer, så grundlaget kan blive fun-
deret til den tid, hvor menneskeheden i stort omfang kan gen-
nemgå forklarelsesindvielsen. Der er allerede taget skridt i
den retning, og eksistensen af presse, radio og de hurtige
transportmidler har gjort meget med hensyn til at fremme
åbenbaringen af den forening og enhedsskabelse, som er det
universelle sinds vigtigste egenskaber. …

Et lukket sind i national målestok er yderst farligt, ligesom
det enkelte menneske befinder sig i en farlig »sindstilstand«,
når han lukker af for kontakt til omverdenen, verdensnyhe-
derne og verdensforståelsen, og når han afviser nye ideer og
adfærdsmønstre. Lykkeligvis fører påvirkningen fra femte
stråle energien – der altid er til stede, hvad enten strålen er i
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inkarnation eller ej – menneskeheden videre frem mod oplys-
ning.

Denne stråleenergi opererer altid i forbindelse med loven om
kløfter. I dag findes der dybe kløfter mellem fortiden og nuti-
den. Hvor betydningsfuld denne udtalelse er, kan I se ved, at
menneskeheden, for første gang i menneskets historie, er viden-
de om kløften på det tidspunkt, hvor den opstår. Hidtil er kløf-
terne blevet opdaget ved historiske tilbageblik. Nu findes der
mennesker alle vegne, der er vidende om, at den gamle orden,
de gamle kulturer og civilisationer hurtigt er ved at forsvinde,
og globalt lyder et krav om en ny verdensorden. Alle vegne ska-
ber menneskene grundlaget for den nye orden, der kun trues af
ét land, Rusland, på grund af dettes separatisme (og ikke på
grund af dets ideologi), samt af en gruppe af mennesker, der fin-
des i alle lande, og som gør sig skyldig i finansiel grådighed og
deraf følgende aggressivitet. …

Det mest fremtrædende udtryk for den femte stråles energi
kan ses i den hurtige strøm og formulering af mange ideologi-
er, der er kommet siden år 1900. Ord som fascisme, kommu-
nisme, nationalsocialisme og socialisme, som briterne forstår
dem, og navnene på de mange skoler for psykologi og filoso-
fi, var ukendte for et hundrede år siden. Nu indgår de i det al-
mindelige menneskes ordforråd. Indstrømningen af denne
mentale energi i menneskenes verden, mange tusinders opnå-
else [side 327] af bevidste mentale evner, og erhvervelsen af
en mental polarisering for aspiranter verden over, skyldes alt-
sammen aktiviteten af denne femte stråle energi. Dette må
betragtes som forberedende arbejde til første og anden indvi-
else. En del af dette fremskridt skyldes også femte stråle ener-
giens lidet erkendte funktion – telepatisk samspil. Kun få
mennesker kan i begrænset omfang erkende, hvor naturligt
telepatiske alle mennesker er, og hvor påvirkelige deres sind
er. Det er også en virkning af femte stråle indflydelsen.

Produktionen (og jeg bør tilføje, overdreven produktion) af
de millioner af materielle ting, som menneskene overalt be-
tragter som væsentlige for deres velvære, er også et resultat af
femte stråle bevidsthedens skabende aktivitet. Det er naturlig-
vis en følge, når den kommer til syne på det fysiske plan. Når
den kommer til syne på mentalplanet, taler vi om ideer, be-
greber, filosofier og ideologier. Når den kommer til syne på
astralplanet bliver vi vidende om en religiøs impuls, om my-
sticisme og om emotionelle og betingende begær. Alle tre
aspekter findes nu i bevidstheden hos mennesker overalt. Al-
ting krystalliserer i menneskets bevidsthed, og det sker for at
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gøre mennesket vidende om, hvor han står på evolutionssti-
gen, og om hvad der er forkert, og hvad der er rigtigt. Alt det-
te skyldes igen påvirkningen fra femte stråle energien. Den
vil begynde at omforme menneskelig levevis, menneskelige
begær, menneskelige anliggender og indstillinger, og til sidst
(midt i sjette rodrace) føre til den store forklarelsesindvielse,
hvor den virkelighed, der ligger bag alle menneskelige fæno-
mener, vil blive åbenbaret. …

Lad mig nu kort sammenfatte virkningerne af denne femte
stråle energi i relation til menneskeheden og til den enkelte
indviede:

1. Jeg gav først femten oplysninger om denne femte stråle
energi, eller femten definitioner på dens aktivitet. De giver
anledning til et grundigt studium.

2. Denne femte stråle energis virkning på menneskeheden i
denne femte rodrace blev behandlet, og det blev bemærket,
at denne ariske virkning var fremherskende og yderst dy-
namisk, og at den har fremskyndet menneskets evolution
meget. [side 328]

3. Jeg understregede den tætte relation mellem kærlighed og
sind på følgende måde:

a. Anden stråle og femte stråle
b. Andet plan og femte plan
c. Andet solsystem og femte rodrace

I alle disse relationer er den femte i rækken den primære
formidler og den, der åbenbarer den anden type af åndelig
energi.

4. Femte stråle energien frembringer tre store tankeområder,
eller tre primære betingelser, som den tankeformskabende
energi kommer til udtryk gennem:

a. Videnskab. . . . . . . Uddannelse.. . . . . Lægevidenskab
b. Filosofi. . . . . . . . . Ideer. . . . . . . . . . . Idealer
c. Psykologi. . . . . . . I en ny udviklingsproces

5. Denne femte stråle energi virker i forbindelse med loven
om kløfter.

6. Den er også ansvarlig for den hurtige dannelse af store be-
tingende ideologier.

7. Denne femte stråle energi er den mest betydningsfulde
faktor, der muliggør den første højere indvielse, transfi-
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gurationsindvielsen, forklarelsen.
8. Femte stråle energi virker på tre måder i forbindelse med

personlighedens tre aspekter:

a. Som et transmuterende mellemled. . . . . . . Det fysiske legeme
b. Som et transformerende mellemled.. . . . . . Det astrale legeme
c. Som et transfigurerende mellemled.. . . . . . Det mentale legeme

Det giver jer meget at tænke over, og det viser personlighe-
dens mål og den måde, det kan opnås på. Efter tredje indviel-
se vil vi i bevidstheden række ud mod højere bevidsthedsud-
videlser og gå ind i en idéverden, som det endnu ikke er let
for disciplen at opfatte eller forstå. (RI e.589-602; SI d.589-
601). [side 329]

Fjerde indvielse

Forsagelsen. Fjerde stråle.
Energien for harmoni gennem konflikt.

Denne fjerde stråle er ikke i inkarnation, hvad angår menne-
skenes reinkarnerende egoer eller sjæle. Set fra en anden
synsvinkel er den imidlertid altid aktiv og altid til stede, fordi
det er den stråle, der styrer det fjerde naturrige, menneskeri-
get, i de tre verdener for menneskelig evolution. (RI e.603; SI
d.602).

Hele den menneskelige historie har været betinget af den fjer-
de stråle for harmoni gennem konflikt, og det er denne stråle,
der har været afgørende for den grænsering, som menneske-
heden må arbejde indenfor.

På dette tidspunkt er denne stråles virkning hovedsagelig
af gruppenatur, og der er ingen fjerde stråle sjæle i inkarna-
tion, bortset fra nogle af Den store hvide loges disciple. Når
engang menneskeheden har besluttet sig for målet og meto-
den til den rekonstruktion og reorganisering, der skal ske in-
den for fjerde stråles grænsering, så vil (hvis menneskehe-
dens beslutning er korrekt og ikke udskydes) mange fjerde
stråle sjæle inkarnere og gennemføre menneskehedens beslut-
ning. Det vil blive et stort vendepunkt i menneskets historie
og vil gøre det muligt for syvende stråle energi at indvirke på
den mest fordelagtige måde. (RI e.605; SI d.604).
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Dybest set er det fjerde stråle, der er ansvarlig for spændin-
ger, den stress og den begyndende konflikt, der findes mel-
lem det store modsætningernes par, vi kalder ånd-stof. Det er
fjerde stråles energi, der synliggør forskellen (som mennesket
så ofte misforstår) mellem godt og ondt. På atlantisk tid tog
menneskenes ledere – under påvirkning af denne yderst vigti-
ge fjerde stråle energi – en beslutning, hvor vægten blev lagt
på stofaspektet svarende til deres begær og til den emotionel-
le reaktion, der kommer til udtryk i manifestationens essenti-
elle dualitet, og de indledte på den måde materialismens tids-
alder. Denne tidsalders udvikling har været ledsaget af grå-
dighed, [side 330] had, separatisme og aggression. I vort år-
hundrede førte denne materialisme til verdenskrigen, som i
virkeligheden var et udtryk for en ændret orientering, og der-
for til en vis grad en kommende sejr for det gode.

Balancen svinger langsomt, meget langsomt over til duali-
teten i åndsaspektet. Det er endnu ikke – selv om det er inten-
tionen – sket fuldt ud, men spørgsmålene bliver stadigt tyde-
ligere i menneskenes sind, og der er tegn på, at mennesket
når frem til at beslutte det rette, at opnå et balance- eller lige-
vægtspunkt og at sidestille den offentlige mening med de ån-
delige værdier. Det vil føre til en kollektiv tilbagevisning af
en materialisme, der specielt viser sig i grovere og fysiske
former. Tiden er endnu ikke inde, men der er ved at ske en
omfattende opvågnen. Menneskene vil dog først se korrekt,
når dette princip om konflikt vurderes rigtigt som en åndelig
nødvendighed, og når det af menneskeheden anvendes som et
instrument til at undlade forkerte styringsmetoder og princip-
per. Den enkelte discipel anvender dette princip til at komme
fri af stoffets styring i de tre verdener, idet han begynder med
at frigøre sig fra det fysiske legemes styring og fortsætter med
at frigøre sig fra den emotionelle naturs styring og med selv
at formulere en åndelig ideologi, der sætter ham i stand til at
forlade de tre formverdeners styring, hvorefter han kan be-
gynde at fungere som en sjælsgennemtrængt personlighed.
Den samme metode må menneskeheden anvende i massefor-
mation.

Hele denne proces kulminerer, når fjerde indvielse, den
store forsagelse, i dag tages af mennesket, og af menneskehe-
den i en fjern fremtid. Dette »punkt« nås ved ret beslutning
og som et resultat af ret anvendelse af princippet om konflikt.

I kan tydeligt se, at princippet om konflikt har nær relation
til død. Med død mener jeg at trække sig ud af de formers til-
stande så vel som af fysisk emotionel og mental natur. Jeg
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mener ophør af kontakt (midlertidigt eller permanent) til en
fysisk form, til astralt blændværk og til mental illusion. Jeg
mener afvisning af maya, hvilket er betegnelsen for den alt-
omfattende indvirkning, der overvælder det menneske, som
er nedsunket i enhver form for materialisme, og som derfor
(set fra sjælens synsvinkel) er bukket under for de tre verde-
ners [side 331] liv. Princippet om konflikt ligger latent i alle
substansatomer, og det skaber for det første konflikt, dernæst
forsagelse og endelig frigørelse. … Der findes en dyb okkult
betydning i tanken om, at døden er den store befrier, for det
betyder, at det er lykkedes princippet om konflikt at tilveje-
bringe de tilstande, hvor åndsaspektet kan frigøres (midlerti-
digt eller permanent) fra fangenskabet i et formliv, enten det
er individuelt eller en gruppe.

I vil alle som disciple og aspiranter være i stand til at for-
tolke dette princips virkning i jeres eget liv, når I observerer
virkningerne af belastninger og stress samt de krise- eller
spændingspunkter, som konflikten mellem sjæl og personlig-
hed skaber. Konflikt er altid til stede før forsagelse, og det er
først ved denne fjerde store åndelige krise, at konflikt, sådan
som vi forstår den, slutter. (RI e.605-607; SI d.605-607).

Dette princip om konflikt er velkendt for enhver stræbende
aspirant, og det betinger hele hans liv, idet det skaber kriser
og spændinger, til tider næsten ud over, hvad han kan holde
til. De er ikke desto mindre tegn på hurtig udvikling og fort-
sat fremgang. … Det er en konflikt, der har overvældet mas-
serne i alle lande, og den skaber stadig fysiske konflikter,
emotionelle spændinger og voldsomme mentale problemer,
men det vil mindskes meget, når rigtig mange mennesker
over hele verden bliver overbevist om, at rette menneskelige
relationer er af langt større betydning end grådighed, menne-
skelig stolthed, territoriale krav og materielle besiddelser. (RI
e.610-611; SI d.609-610).

Denne stråleenergi (for harmoni) virkeliggør princippet om
konflikt, og den har en unik og mærkværdig virkning på alle
relationer. Det skyldes det indbyrdes slægtskab, der findes
mellem denne stråle for harmoni gennem konflikt og anden
stråle for kærlighed-visdom. Anden stråle er først og frem-
mest strålen for rette menneskelige relationer, når det drejer
sig om det fjerde naturrige. Kærlighedsenergien styrer alle re-
lationer mellem sjæle, ligesom den styrer Hierarkiet, sjælenes
rige. Visdomsenergien burde styre alle relationer i det fjerde
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[side 332] rige, menneskeriget, men det vil den først komme
til en gang i fremtiden, og det er årsagen til, at alle sande eso-
teriske retninger understreger det store behov, der er for
sjælsgennemtrængte personligheder i nutidens verden.

Det kan siges, at princippet om konflikt, der påvirkes af
fjerde stråle og styres af anden stråle, har den virkning, hvad
angår menneskeheden, at der tilvejebringes rette menneskeli-
ge relationer og udvikles en almen opfattelse af den gode vil-
je. Kun de mest modfaldne og forsagte tænkere ser ikke, at de
mest troværdige faktorer, som alle mennesker med god vilje
bør arbejde for, netop er disse to følger af konflikten. Ind-
strømningen af energi til menneskeheden støtter på dette tids-
punkt sådanne bestræbelser, og princippet om konflikt har
virket så effektivt, at alle mennesker nu ønsker harmoni, fred,
ligevægt og retfærdighed i livets vilkår samt rette og afbalan-
cerede menneskelige relationer.

… Folkemasserne i alle lande er blevet overbevist om, at
der må ske grundlæggende forandringer i menneskenes ind-
stilling og mål, hvis menneskeheden skal overleve. Alle søger
på hver sin måde (klogt eller uklogt) en løsning.

Krigen har ført til meget godt – på trods af tilintetgørelsen
af former. Årsagerne til krig forstås bedre, og problemerne
bag bliver langsomt tydeliggjort. Information om alle nationer
– selv når de fremlægges på ukorrekt måde – har åbnet men-
neskehedens øjne for den kendsgerning, at der findes kun én
verden. Fællesskabet i smerte, sorg, ængstelse, sult og despe-
ration har bragt alle mennesker tættere sammen, og denne re-
lation har udbredt en harmoni i langt højere grad, end menne-
sket forstår. Menneskene har i dag en langt tættere subjektiv
tilknytning til hinanden (på trods af alle ydre kløfter og kon-
flikter) end nogensinde før i menneskets historie. Menneske-
ne er nu fast besluttet på at etablere rette menneskelige rela-
tioner og har en klarere opfattelse af de involverede faktorer.
Anden stråle for kærlighed-visdom, som helt grundlæggende
påvirker relationer, er knyttet til det nye princip om at dele.
Det er et princip, der udbredes mere og mere, og dets kraft
frigøres ved aktiviteten af den fjerde stråle for harmoni gen-
nem konflikt. Princippet om at dele er under overvejelse, men
endnu ikke [side 333] officielt anerkendt. En dag vil dette
princip blive den styrende faktor i verdens økonomiske liv,
reguleret og kontrolleret af de mennesker, der er opmærksom-
me på menneskelig nød på det fysiske plan. (RI e.611-613; SI
d.610-612).
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Overalt er fjerde stråle for harmoni gennem konflikt aktiv i
menneskefamilien, og den dominerer de menneskelige for-
hold. Overalt i den enkeltes liv, i gruppers, organisationers og
kirkers liv, i nationers og i hele menneskehedens liv, bliver
problemerne tydeligere, og menneskeheden ledes fra den ene
forsagelse til den næste, indtil menneskeriget en dag samlet
vil tage fjerde indvielse, hvorved den store forsagelse bliver
accepteret. Dette skridt, der endnu ligger langt ude i fremti-
den, vil knytte menneskeheden til Hierarkiet og frigøre mil-
lioner af mennesker fra materialismens trældom. Dette øje-
blik i menneskets historie vil uundgåeligt komme. Den første
antydning af, at denne fjerne vision anes, kan muligvis ses i
det almindeligt udbredte instinkt om at dele, som på nuvæ-
rende tidspunkt motiveres af instinktet om selvopretholdelse,
men det vil helt bestemt udvikle sig til at have indvirkning på
den menneskelige tænkning i fjerne horisonter. Sand deling
indebærer mange små forsagelser, og det er på grundlag af
disse små forsagelser, at evnen til frihed langsomt udvikles,
og at en vane med at forsage til sidst stabiliseres. Denne evne
og en sådan vane og uselviske aktiviteter og åndelige vane-
mæssige indstillinger er de forberedende trin til forsagelses-
indvielsen, ligesom indsatsen for at tjene sine medmennesker
er en forberedelse til at tage tredje indvielse, forklarelsen. (RI
e.614; SI d.613).

Overskygningen af alle disciple og indviede og den stimule-
ring af deres natur og omgivelser, der er en følge, kan ikke
undgå at skabe konflikt, og den stimulerende kærlighed, der
strømmer fra Gud til menneskenes hjerter, skaber ligeledes
og uundgåeligt konflikt. Kløften mellem mennesker af god
vilje og mennesker, hvis uimodtagelige natur er upåvirket af
denne kvalitet, vil hævet over enhver tvivl blive så tydelig, at
det bliver nyttigt og konstruktivt. Det vil også blive tydeligt,
når Kristus etablerer »centret eller brændpunktet for den gud-
dommelige [side 334] hensigt« et bestemt sted på jorden, for-
di dets udstråling og iværksættende magt vil ligeledes frem-
kalde den nødvendige konflikt, der går forud for tydeliggørel-
sen og fornægtelsen af hindringerne.

Men der vil komme et tidspunkt i disse tre sfærer for Kristi
planlagte aktivitet, hvor konflikt vil blive erstattet af harmoni,
og det skyldes, at energien fra harmoni gennem konflikt sty-
res eller påvirkes af energien fra anden stråle for kærlighed-
visdom. Hvad angår den samlede menneskehed er konflikten
mellem ideer og emotionelt begær i dag så voldsom, at den til
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sidst slider sig selv op, og menneskene vil, lettede og læng-
selsfulde efter at undgå yderligere uro, vende sig mod rette
menneskelige relationer. Det vil blive den første store menne-
skelige beslutning, der fører frem til den længe ønskede har-
moni. Massernes indstilling vil da på fornuftig vis gå i ret-
ning af harmoni, som følge af det arbejde mænd og kvinder af
god vilje udfører, når de fører »strømmen af Guds kærlighed
ind i menneskenes hjerter«. (RI e.617-618; SI d.616-617).

De to aspekter af den fjerde stråle – princippet om konflikt og
princippet om harmoni – kæmper nu for at tilvejebringe fri-
gørelse af menneskeheden, så den kan komme i ligevægt.
Indtil for ganske nylig er princippet om konflikt vokset i styr-
ke, og dog kan man, som følge af denne konflikt, se en klar
tendens til harmoni dukke op i menneskenes tænkning. Be-
grebet harmoni er langsomt ved at blive erkendt ved, at der
etableres rette menneskelige relationer. Menneskehedens
handlinger, og specielt regeringernes, har været uværdige
selviske og styret af begreber som kamp, aggression og kon-
kurrence i utallige tusinder af år. Territorier på planeten har
skiftet hænder mange gange, og jorden har været legeplads
for en lang række erobrere. Menneskehedens helte – der er
foreviget i historien som statuer og gennem menneskets
tænkning – har været krigere, og erobring har været et ideal.
Verdenskrigen (1914-1945) markerede et højdepunkt i den
påvirkning, som princippet om konflikt udøver, og følgerne
heraf er, som jeg har vist, indvarslingen af en ny tidsalder
med harmoni og samarbejde, fordi tendensen i menneskenes
tænkning [side 335] nu går i retning af at bringe konflikt til
ophør. Det er en overordentlig vigtig begivenhed, som man
bør betragte som et tegn på et vendepunkt i menneskelige for-
hold. Denne tendens tilskyndes af kamptræthed, af at andre
værdier fremhæves, når det gælder menneskelige bedrifter, og
af en erkendelse af, at den sande storhed ikke kommer til ud-
tryk gennem en Alexander den Stores, en Julius Cæsars, en
Napoleons eller en Hitlers handlinger, men gennem dem der
ser liv, menneskehed og verden som et samlet hele, som har
indbyrdes relationer, som samarbejder, og som er harmonise-
ret. De, der kæmper for én verden, og som underviser menne-
skeheden i principperne om harmoni og rette menneskelige
relationer, vil en dag blive anerkendt som de sande helte.

Det, der skal og vil forbinde princippet om konflikt med
harmoni og skabe den nye verdensorden, den nye civilisation
og kultur, er tendensen i og virkningen af den offentlige me-
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ning og er den mulighed, der gives mennesker overalt til at
skabe social sikkerhed og rette menneskelige relationer. Det
er ikke den enkelte nations regering, der vil tilvejebringe det-
te, men selve folkets iboende retfærdighedssans, når det er
blevet uddannet til klart at se problematikken, at se de relatio-
ner der bør etableres, og at se menneskeheden som en umåde-
lig subjektiv enhed. Det vil ikke kunne ske uden en intensiv
periode med planlagt uddannelse og med en virkelig fri pres-
se og radio, som frit skal kunne meddele den eksakte sandhed
og præsentere kendsgerningerne, som de er, uden at blive
kontrolleret eller påvirket af regeringers indblanding, af grup-
per der udøver pres, af religiøse organisationer eller af dik-
terende partier eller diktatorer. (RI e.621-622; SI d.620-621).

Nutidens disciple er omgivet af et hav af modstridende ener-
gier. Princippet om konflikt berører alle liv og har stor ind-
virkning på den enkelte aspirants bevidsthed samt betinger
massernes bevidsthed. Masserne i alle lande berøres af denne
konflikt, både emotionelt og fysisk. Jordens disciple og tæn-
kende mennesker overalt berøres både mentalt, emotionelt og
fysisk, og derfor er problemet så intensivt. Der har været
mange krisepunkter i disciplenes liv de sidste få årtier, og der 
[side 336] er nu nået et spændingspunkt af helt usædvanlig
art. Hvor hurtigt kan denne spænding skabe den opvågnen,
der er nødvendig?

… Disciplen véd, at der – som følge af konflikten – vil fin-
de en fuldstændig harmonisering af hele hans natur sted. Fu-
sionen mellem sjæl og personlighed vil blive fuldbyrdet, og
det arbejder han for. Han kan også anvende det samme prin-
cip i sine overvejelser vedrørende almindelige menneskelige
forhold. Han bør se hele verdenskonflikten som et nødvendigt
skridt fremad mod en endelig harmoni – en harmoni der er
baseret på sand mental perception og på en sund idealisme.
Det er denne udviklingsproces af en mental forståelse og af
en sund rationel men alligevel åndelig indstilling, der nu fore-
går. Fremkomsten af de mange ideologier er en garanti for, at
den sande idealisme til sidst vil blive en realitet og styre –
idealet om rette menneskelige relationer. Det er kampen mel-
lem emotionel styring og et sind, der stadig udvikler sig, der
på dette tidspunkt betinger menneskeheden. Når der foregår
en mental, en emotionel og en fysisk konflikt samtidig, må re-
sultaterne nødvendigvis blive vanskelige, men de kan over-
vindes.

I dag findes der mangfoldige, stærke og uundgåelige kon-
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flikter. De findes i den enkeltes bevidsthed og i massernes
bevidsthed, og de byder på konstante krisepunkter og frem-
bringer et verdensomfattende spændingspunkt, som er næsten
uudholdeligt. Men foran den enkelte discipel og menneskehe-
den ligger opvågningspunktet.

Hvad skal disciplen gøre, mens spændingspunktet domine-
rer ham og hans medmennesker? Svaret er enkelt. Den enkel-
te discipel og alle discipelgrupper må udvikle evnen til at
tænke forstandigt med den rigtige orientering og et stort ud-
syn. De må tænke sandt og ikke undvige problemer, men altid
bevare en rolig, harmonisk og kærlig forståelse. I deres omgi-
velser må de tilkendegive de kvaliteter, der vil etablere rette
menneskelige relationer, og de må hver især vise den adfærd,
der en dag vil kendetegne den oplyste menneskehed. De må
ikke blive modløse, og de skal fastholde overbevisningen om
menneskehedens uundgåelige åndelige skæbne. De må i
praksis forstå, at »menneskesjælene er én«, og de må lære at
[side 337] se ud over det umiddelbart synlige ydre og se den
indre (til tider svage) åndelige bevidsthed. De må vide, at den
nuværende verdenskonflikt vil blive afsluttet.

Det fuldkomne udbytte af konflikten vil nødvendigvis
mangle, for fuldkommenhed er endnu ikke mulig for menne-
sket. Ikke desto mindre kan der skabes en situation, som vil
tillade Kristus at vende tilbage til en objektiv relation til men-
neskeheden, og som vil sætte ham i stand til at løse sin opga-
ve med den menneskelige ånds opstandelse, ud af materialis-
mens grav og ind i den åndelige perceptions klare lys. Dette
bør alle mennesker arbejde for. (RI e.637-638; SI d.635-637).

Femte indvielse

Åbenbaringen. Første stråle.
Energien for vilje-til-det-gode. Magt.

I den kristne kirke er denne indvielse altid blevet kaldt op-
standelsen, hvor det i virkeligheden er syvende indvielse, der
er den virkelige opstandelse. Det rigtige navn for femte indvi-
else er åbenbaringen, og den markerer evnen til at benytte lys,
som er det, der fører liv til alt i de tre verdener, og til at kende
det næste skridt, der skal tages på den højere evolutions vej.
Denne vej åbenbares for den indviede i et nyt lys og med en
helt anden betydning, når femte indvielse er taget. Det er på
dette tidspunkt, at den indviede træder ud af gravens mørke,
og træder ind i et lys, der af natur er helt anderledes end det,
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han hidtil har oplevet.
… Når mesteren træder ind i dagens lys ved femte indviel-

se, så erkender han i dette lys:

1. Den sande og hidtil ukendte betydning af de tre verdener,
som han næsten udelukkende har betragtet ud fra en syns-
vinkel om mening. Nu er dens betydning indlysende, og
åbenbaringen er så overvældende, at »han trækker sig
tilbage til lysets verden og slutter sig til sine brødre. Han
samler alle sine kræfter og søger at kaste nyt lys over pla-
nen. Lyset begynder at skinne, og med kraften fra dets 
[side 338] åbenbarende evne opstår nye forpligtelser, der
ses nye mål, og både det, der skal ske og det der findes,
tabes i åbenbaringens strålende lys«.

2. At den fremherskende energis kosmiske stråles første vi-
bration eller påvirkende energi i sit højeste aspekt er strå-
len for kærlighed-visdom, og den er han nu kommet i kon-
takt med. Det blev muligt på grund af mesterens respons
på den første stråle for magt eller viljen-til-det-gode, der
erfares i sit andet aspekt ved femte indvielse. Glem ikke, at
alle stråler har tre aspekter, og at alle tre kan kontaktes af
det åndelige menneskes almindelige bevidsthed, således at
det får rådighed over de syv strålers energier og enogtyve
kræfter. Det er denne syntese, der åbenbares ved femte
indvielse …

3. Fra denne højde åbenbares også menneskesjælens mysteri-
um, og der ses et stort triangulært mønster, der relaterer
menneskeånden med formernes verden og det samlede
Hierarki med herrens rådskammer. …

Første stråle for vilje eller magt kendetegnes ved den højest
kendte guddommelige kvalitet (der findes andre endnu høje-
re). I ordene GOD VILJE ligger den planetariske Logos' hem-
melige hensigt skjult. Den bringes langsomt frem til menne-
skehedens opmærksomhed ved hjælp af tre fraser: Gud er
kærlighed. God vilje. Viljen-til-det-gode. Disse tre fraser be-
skriver i virkeligheden første stråles tre aspekter.

Når en mester tager femte indvielse, kender han allerede
de to første aspekters betydning, og han skal blive bevidst
vidende om det højeste aspekt: viljen-til-det-gode. …

Da denne første stråle ikke er i inkarnation på dette tids-
punkt, og der derfor ikke er sjæle, som fuldt ud kan give ud-
tryk for den, er hele temaet om denne type energi, dens på-
virkning og kvalitet i relation til energier og kræfter, meget
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vanskeligt at beskrive. Når en stor stråle kommer i inkarnati-
on, så ændres talemåden, det eksisterende ordforråd forøges
og bringer menneskeheden ny viden. De mange civilisationer
– tidligere og nuværende – er et resultat heraf.

Jeg vil bede jer tænke over relationen mellem femte indvi-
else, [side 339] femte stråle for videnskab og første stråle for
vilje, for der ligger nøglen til den åbenbaring, der gives den
indviede mester.

Som I kan se, vover vi os ind på områder, der ligger langt
over jeres fatteevne, men det er altid værdifuldt at bestræbe
sig på at forstå det uopnåelige og på at øve sindet i abstrakt
tænkning.

I bør derfor huske (og jeg gentager), at den åbenbaring, der
gives den discipel-indviede, sker i overensstemmelse med
første stråle for vilje eller magt, og det er en stråle, der endnu
er langt fra fuld manifestation. Set fra en bestemt synsvinkel
er den naturligvis altid i manifestation, for det er den stråle,
der fastholder planeten, og alt hvad der er på den, i en sam-
menhængende manifesterende helhed. Årsagen til denne
sammenhængende syntese er en evolutionær bestræbelse for
at virkeliggøre den guddommelige hensigt. Første stråle vir-
keliggør altid denne hensigt. Set fra en anden synsvinkel er
den cyklisk i manifestation. Her mener jeg, når vi ser den fra
en synsvinkel om erkendt manifestation – og det er tilfældet
på dette tidspunkt. (RI e.643-646; SI d.641-644). [side 340]

Tjeneste

Strålernes aktivitetsmetoder

Vi kan tage de 7 stråler og give navnene for de tre måder,
grupperne på en eller anden stråle vekselvirker med hinanden
på, idet vi husker, at vi dermed i virkeligheden studerer til-
træknings- eller bevægelseslovens 21 vibrationer …

1. stråle, kraft.
1. Nedbrydning af former gennem gruppesamspil.
2. Stimulering af selvet eller det egoiske princip.
3. Åndelig impuls eller energi.
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2. stråle, kærlighed-visdom.
4. Bygning af former gennem gruppeforbindelse.
5. Stimulering af begær, kærlighedsprincippet.
6. Sjælsimpuls eller -energi.

3. stråle, aktivitet eller tilpasning.
7. Belivelse af former gennem gruppearbejde.
8. Stimulering af former, det æteriske eller praniske prin-

cip.
9. Stofimpuls eller -energi.

4. stråle, harmoni, forening.
10. Færdigudvikling af former gennem gruppesamspil.
11. Stimulering af solenglene eller det manasiske princip.
12. Buddhisk energi.

5. stråle, konkret viden.
13. Overensstemmelse mellem former og type gennem

gruppeindflydelse.
14. Stimulering af Logos' faste fysiske legeme, de 3 verde-

ner.
15. Manasisk energi eller impuls. [side 341]

6. stråle, abstrakt idealisme eller hengivenhed.
16. Afspejling af virkelighed gennem gruppearbejde.
17. Stimulering af mennesket gennem begær.
18. Begærenergi, instinkt og aspiration.

7. stråle, ceremoniel orden.
19. Forening af energi og substans gennem gruppeaktivi-

tet.
20. Stimulering af alle æteriske former.
21. Vital energi.
(CF e.1222-1223; KI d.1115-1116).

Man ville gøre vel i at huske, at disciple på første stråle stort
set forstår discipelskabet som udtryk for energi, eller kraft, el-
ler aktivitet, mens disciple på anden stråle mere forstår det
som bevidsthed eller indvielse. Heraf kommer de divergeren-
de udtryk i almindeligt sprogbrug og manglen på forståelse
mellem tænkerne. Det kunne være nyttigt at udtrykke begre-
bet discipelskab set ud fra de forskellige stråler – hvorved
menes det discipelskab, som manifesterer sig i tjeneste på det
fysiske plan.
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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
6. stråle. . Hengivenhed. . . . . Abstraktion. Idealisme. . . Entusiasten
7. stråle. . Besværgelse.. . . . . Magi. . . . . . Ritual. . . . . . Ritualisten

Husk endelig, at vi her befatter os med disciple. Senere hen,
når de gør fremskridt, vil de forskellige linjer nærme sig hin-
anden og smelte sammen. Alle har engang været magikere,
for alle har været på den tredje stråle. Problemet nu drejer sig
om mystikeren og okkultisten og deres endelige syntese. Et
grundigt studium af det foregående vil føre til den erkendelse,
at vanskelighederne mellem tænkere og mellem disciple i alle
grupper består i, at de identificerer sig med en eller anden
form og mangler evnen til at forstå andres forskellige syns-
punkter. [side 342] Som tiden går, og de kommer i nærmere
forbindelse med de to mestre, som de har at gøre med (deres
egen indre gud og deres personlige mester), vil deres mang-
lende evne til at samarbejde og til at forene deres interesser
til gavn for gruppen svinde bort, og fælles stræben, samme
mål og samarbejde vil erstatte den divergens, som nu så ofte
ses. Det bør vi tænke over, for heri ligger nøglen til meget af
det, som er forvirrende, og, for manges vedkommende, bela-
stende. (IHS e.80-81; IMS d.93-94).

… Enhver der arbejder og tjener ud fra sin stråle, vil yde den-
ne tjeneste efter ganske særlige og specifikke retningslinjer.
De viser for ham den mindste modstands vej og er derfor de
mest virkningsfulde. Disse metoder og fremgangsmåder vil
udgøre den indre struktur i den kommende videnskab om tje-
neste, og de vil blive opdaget, når strålehypotesen vinder ind-
pas, og når metoderne anvendt af disse klart isolerede stråle-
typer og -grupper er blevet observeret. Disse forskellige veje
for tjeneste virker alle i overensstemmelse med planen, og
sammen frembringer de en helhed, en syntese. Den stråle el-
ler de stråler, der på et givet tidspunkt er i manifestation, vil
bestemme den generelle tendens for verdenstjeneste, og de
tjenere, hvis egoiske stråle er i inkarnation, og som bestræber
sig for at arbejde med den rette aktivitet, vil finde, at deres ar-
bejde lettes, hvis de forstår, at den almindelige udvikling er
med dem, og at de i den pågældende periode følger den
mindste modstands vej. De vil arbejde med større lethed end
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de disciple og aspiranter, hvis egoiske stråle er ude af mani-
festation. Denne erkendelse vil føre til et nøje studium af ti-
der og perioder; således vil der ikke være spild af kræfter, og
der kan drages virkelig fordel af tjenernes kvalifikationer og
evner. Alt vil være i overensstemmelse med planen. En be-
tragtning af strålerne i og ude af manifestation, og en erken-
delse af de disciple og tjenere, der er til rådighed på det fysi-
ske plan på et givet tidspunkt, er en del af det arbejde, der ud-
føres af Hierarkiets mestre. (EP2 e.138-139; EP2 d.141).
[side 343]

De syv stråletyper vil arbejde på følgende måder, som jeg
meget kort skal omtale. At gøre mere end det kunne virke be-
grænsende for dem, der ikke ved nok til at skelne mellem de
forskellige kendetegn, eller kunne måske i for høj grad kvali-
ficere og farve erfaringen med hensyn til de tjenere, der ken-
der deres stråle (hvad nogle allerede gør). De kunne i absolut
god hensigt søge at tvinge deres sjæls strålekvaliteter i for-
grunden, inden personlighedsstrålen er tilstrækkelig kendt el-
ler under kontrol. Andre tjenende forveksler ofte de to stråler
og anser deres sjælsstråle for at være af en bestemt type,
hvorimod det kun er deres personlighedsstråle, som de følger,
og som de hovedsagelig er styret af. Ser vi ikke her, med hvil-
ken forsigtighed lærerne af disse sandheder og vogterne af
den kommende åbenbaring må gå frem? De er nødt til at vær-
ne aspiranterne mod for tidlig opnået viden, som de teoretisk
set måske forstår, men som de endnu ikke rent praktisk er re-
de til at anvende.

Første stråle. Tjenende på denne stråle arbejder, hvis de er
erfarne disciple, gennem det, der kunne kaldes for Guds vil-
jes indprægning i menneskers sind. Dette gør de gennem den
magtfulde fremføring af ideer mod menneskers sind og en un-
derstregning af de styrende principper, som må assimileres af
menneskeheden. Når disse ideer er opfattet af aspiranten,
medfører de to udviklingsforløb. Først indledes en destruktiv
periode og en nedbrydning af det gamle, som virker hæm-
mende, og denne proces efterfølges senere af den nye idé,
som fremtræder så klart, at de intelligente i menneskeheden
kan opfatte den. De oven for nævnte ideer indeholder store
principper og udgør den nye tidsalders ideer. Første stråles
tjenende virker derfor som Guds nedbrydende engle, der ned-
bryder de gamle former; men ikke desto mindre ligger bagom
kærlighedens drivkraft.

Hos gennemsnitsaspiranten er aktiviteten imidlertid ikke
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så intelligent. Han fatter den idé, som er nødvendig for men-
neskeheden, men han vil søge at gennemtvinge den, først og
fremmest som sin egen idé, noget, som han har set og fattet,
og som han utålmodigt søger at pånøde sine medmennesker
til deres eget bedste, sådan som han ser det. Han nedbryder 
[side 344] uundgåeligt, ligeså hurtigt som han opbygger, og
til sidst tilintetgør han sig selv. Mange værdifulde aspiranter
og disciple, som oplæres til tjeneste i denne tid, arbejder på
denne sørgelige måde.

Nogle af visdommens mestre og deres grupper af disciple
er aktivt engageret i denne tid i et forsøg via indtryk at over-
føre til menneskeracerne visse grundlæggende og tiltrængte
ideer, og meget af deres arbejde bliver forberedt af en gruppe
nedbrydende disciple og ligeledes af en gruppe forkyndende
disciple, for disse to former for arbejde fremfører opgaven
som en enhed. Den idé, der skal være den fremherskende i
fremtiden, bekendtgøres i skrift og i tale af én gruppe. Ned-
brydernes gruppe tager den op og begynder at opløse de gam-
le former for sandhed for at bane vej for den nye idé, der bry-
der frem.

Anden stråle. De, der tjener på denne stråle, tænker, medi-
terer over og assimilerer de nye ideer, der er forbundet med
planen og gennem deres tiltrækkende kærligheds styrke sam-
ler de dem omkring sig, som er nået til det punkt i deres ud-
vikling, hvor de kan respondere på planens dimension og ryt-
me. De igen kan udvælge og oplære dem, som kan »føre« ide-
en dybere ned i hovedparten af menneskeheden. Vi bør ikke
glemme, at Hierarkiets arbejde i denne tid og den nye gruppe
af verdenstjeneres opgave først og fremmest er forbundet
med ideer. Disciplene og tjenerne på den anden stråle er
»travlt optaget af at bygge boliger for de dynamiske væsener,
hvis funktion det altid har været at oplade menneskenes tan-
ker og således indvarsle den nye og bedre tidsalder, som vil
tillade opfostringen af menneskesjælene«. Sådan lyder Den
gamle kommentar, hvis jeg omskriver dens gamle ordlyd i
moderne vendinger. Gennem magnetisk, tiltrækkende, positiv
forståelse og ved forstandig og rolig handling, baseret på kær-
lighed, arbejder tjenerne på denne stråle. I dag bliver deres
indflydelse mere og mere fremherskende.

Tredje stråle. De tjenende på denne stråle har i vor tid den
specielle funktion at stimulere menneskehedens intellekt, at
skærpe det og inspirere det. De arbejder med ideer for at gøre
dem lettere forståelige for hovedparten af de intelligente [side
345] mænd og kvinder, som findes i verden i denne tid, og

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



hvis intuition endnu ikke er vakt. Det er bemærkelsesværdigt,
hvordan de sande tjeneres arbejde stort set gælder de nye ide-
er og ikke organisationsvirksomhed og kritik (for disse to går
hånd i hånd). Ideer gribes af tredje stråle aspiranten, efterhån-
den som de dukker frem fra den ophøjede bevidsthed hos
dem, som den første stråle arbejder for, og bliver gjort til-
trækkende af anden stråle arbejderen (tiltrækkende i esoterisk
forstand) og de tilpasses det øjeblikkelige behov samt gives
stemme gennem den kraft, der udgår fra de intellektuelle tred-
je stråle typer. Heri ligger der et fingerpeg for mange af de
tredje stråle personligheder, som for tiden ses arbejde på de
forskellige tjenesteområder.

Fjerde stråle. Denne stråle er ikke i inkarnation for tiden,
og derfor er der kun få fjerde stråle egoer til rådighed for ver-
denstjeneste. Der er imidlertid mange fjerde stråle personlig-
heder, og de kan lære meget ved at studere den nye verdens-
tjenergruppes arbejde. Den vigtigste opgave for fjerde stråle
aspiranten er at bringe de nye ideer i samklang med de gamle,
sådan at der ikke opstår en farlig kløft eller afbrydelse. Det er
dem, der skaber et »retfærdigt kompromis« og tilpasser det
nye og det gamle, sådan at det sande mønster bevares. De er
beskæftiget med brobygningsprocessen, for de er de sande in-
tuitive og har en evne for syntesens kunst, sådan at deres ar-
bejde helt afgjort kan hjælpe med til at fremme en nøjagtig
fremstilling af det guddommelige billede.

Femte stråle. Tjenere på denne stråle er hurtigt ved at
komme i forgrunden. Det er dem, der udforsker formen for at
finde dens skjulte idé, dens motiverende kraft, og med det
mål for øje arbejder de med ideer, som de beviser enten er
sande eller falske. Inden for deres rækker samler de dem, hvis
personligheder er på denne stråle, og skoler dem i den viden-
skabelige forsknings kunst. Ud fra de fornemmede åndelige
ideer, der ligger bag manifestationens formside, de mange op-
dagelser inden for Guds veje med menneske og natur, ud fra
opfindelserne (som blot er materialiserede ideer) og fra det
vidnesbyrd om planen, som loven skildrer, er de ved at forbe-
rede den nye verden, hvori mennesker vil arbejde og leve et
[side 346] dybere bevidst, åndeligt liv. Disciple, der i dag ar-
bejder efter disse retningslinjer i alle lande, er mere aktive
end på noget andet tidspunkt i menneskets historie. De leder,
vidende eller uvidende, mennesker ind i betydningens ver-
den, og deres opdagelser vil til sidst afslutte den nuværende
æra af arbejdsløshed. Deres opfindelser og deres forbedrin-
ger, føjet til den stadigt voksende idé om gruppernes indbyr-
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des afhængighed (hvilket er den nye gruppe af verdenstjene-
res største budskab) vil til sidst forbedre de menneskelige for-
hold, sådan at en æra af fred og fritid kan indtræde. I vil be-
mærke, at jeg ikke siger »vil indtræde«, for end ikke Kristus
selv kan forudsige nøjagtigt den tidsgrænse, inden for hvilken
forandringer kan ske, ej heller menneskehedens reaktion på
en hvilken som helst åbenbaring, der måtte gives.

Sjette stråle. Denne stråles aktivitet har i de forløbne totu-
sinde år haft den virkning, at menneskeheden er blevet oplært
i kunsten at erkende idealer, som ideerne er forbillede for. På
denne stråle er disciplenes hovedopgave at drage fordel af
menneskehedens udviklede tendens til at erkende ideer og –
samtidig med at undgå fanatismens klipper og det overfladi-
ske begærs farlige sandrevler – at opøve verdens tænkere i in-
derligt at ønske det gode, det sande og det smukke, at den
idé, som gerne skulle materialisere sig i en eller anden form
på jorden, kan frigøre sig fra tankeplanet og iklæde sig en
form på jorden. Disciplene og de tjenende arbejder bevidst
med begærelementet i mennesket; de arbejder videnskabeligt
på at vække dette på rette måde. Deres fremgangsmåde er vi-
denskabelig, fordi den er baseret på den rette forståelse af det
menneskelige materiale, som de er nødt til at arbejde med.

Nogle mennesker må anspores til aktivitet ved hjælp af en
idé. Med sådanne mennesker kan første stråle disciplen arbej-
de effektivt. Andre er lettere at nå gennem et ideal og vil da
underordne deres personlige liv og ønsker dette ideal. Med
disse arbejder sjette stråle disciplen med lethed, og dette
skulle han bestræbe sig for at gøre, idet han bør lære menne-
sker at erkende sandheden, holde idealet bestandigt op foran
dem og afholde dem fra en alt for energisk og fanatisk inter-
esseudfoldelse i deres behov for at udfolde sig fuldt ud. Det
bør [side 347] erindres, at sjette stråle, når den udgør et men-
neskes eller en gruppes personlighedsstråle, kan være langt
mere destruktiv end første stråle, for der er ikke så megen vis-
dom til stede, og da den virker igennem en eller anden form
for begær, følger den den mindste modstands vej for masser-
ne og kan derfor så meget lettere fremkalde virkninger på det
fysiske plan. Sjette stråle mennesker må behandles med var-
somhed, for de er i for høj grad ensrettet og er alt for opfyldt
af personligt begær, og evolutionens strøm har i meget lang
tid været med denne type. Men sjette stråles metode til at
fremkalde begær for at materialisere et ideal er uundværlig,
og heldigvis findes der i dag mange aspiranter og disciple på
denne stråle.
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Syvende stråle. Denne stråle sørger i vor tid for en aktiv og
nødvendig gruppering af disciple, som er ivrige efter at un-
derstøtte planen. Deres arbejde ligger naturligt på det fysiske
plan. De kan organisere det fremkaldte ideal, som vil virke-
liggøre så meget af Guds idé eller tanke, som perioden og
menneskeheden kan opvise og skabe i form på jorden. Deres
arbejde er virkningsfuldt og nødvendigt og kræver megen
dygtighed i handling. Det er den stråle, der er ved at få over-
taget. Ingen af disse strålearbejdere, som deltager i det hierar-
kiske korstog i dag kan virkelig arbejde uden hinanden, og
ingen gruppe kan fortsætte alene. Forskellen mellem den
gamle og den nye tidsalders metoder kommer til udtryk i be-
grebet lederskab ved én person og lederskab ved en gruppe.
Der er en forskel mellem et enkelt individs respons på en idé,
der pånødes hans medmennesker, og en gruppes reaktion på
en idé; det sidste frembringer gruppeidealisme og ideen kon-
centreres til en bestemt form, hvorved den opdukkede idé fø-
res videre uden nogen enkeltpersons dominans. Dette er sy-
vende stråle disciplens hovedopgave i dag, og mod dette mål
må han rette al energi. Han må udtale disse magtord, som er
et gruppeord, og legemliggøre gruppeaspirationen i en orga-
niseret bevægelse, som i øvrigt er helt forskellig fra en orga-
nisation. Et slående eksempel på anvendelse af et sådant
magtord, der fremsiges af en gruppe, er i nyere tid blevet gi-
vet i Den store invokation, som har været anvendt med tyde-
lig virkning. Den bør fortsat anvendes, for den er det indle-
dende [side 348] mantra for den indkommende syvende strå-
le. Det er første gang, at et sådant mantra er blevet givet til
menneskeheden.

Alle disse stråler virker for gennemførelsen af en ganske
speciel gruppeidé, der udgår fra syv mestre, som gennem de-
res udsøgte og udvalgte tjenere deltager aktivt i det arbejde,
som er den syvende stråles indledende arbejde. Dette står
også i forbindelse med Vandbærer-indflydelsen, der er tilta-
gende. Mestrene, med deres store gruppe af disciple, der fun-
gerer på alle den menneskelige udviklings fem plan, har nøje
studeret deres accepterede disciple, disciplene under opsyn,
som endnu ikke er accepteret samt aspiranterne i verden. De
har udvalgt et antal af dem for at svejse dem sammen til én
gruppe på det ydre fysiske plan. Grundlaget for denne udvæl-
gelse er:
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a. Sensitivitet over for Vandbærerens indflydelse.
b. Villighed til at arbejde i en gruppe som en integrerende del

af gruppen uden at have nogen tanke om personlig ambi-
tion eller noget ønske om at være en leder. Hvor der eksi-
sterer et begær efter at være leder bliver denne discipel au-
tomatisk (omend kun midlertidigt) diskvalificeret på grund
af denne særlige stræben. Han kan stadig udføre et godt ar-
bejde, men det vil være underordnet arbejde og mere for-
bundet med den gamle tidsalder end med den nye gruppe
af verdenstjeneres arbejde.

c. En hengivenhed, der intet holder tilbage, som med rette
kan gives.

d. En harmløshed, som, skønt endnu ikke fuldkommen, eksi-
sterer som et ideal, mod hvilket aspiranten konstant stræ-
ber.

I dette arbejde kan mange have del. Loven om tjeneste er ble-
vet skildret sådan i et forsøg på at få en af de mest esoteriske
indflydelser i solsystemet til at stå noget klarere i vor bevidst-
hed. Jeg kalder jer til tjeneste, men minder jer om, at den tje-
neste, der her diskuteres, kun vil være mulig, når vi har en
klarere vision af meditationens mål og lærer at bevare, dagen
igennem, en indstilling af indre, åndelig orientering. Efter-
hånden som vi i bevidstheden lærer at udslette og udviske os
selv som den centrale figur i vort livsdrama, da, og først [side
349] da kan vi leve op til vore virkelige muligheder som pla-
nens tjenere. (EP2 e.140-146; EP2 d.142-149).

Den nye verdenstjenergruppe

Tilsynekomsten af den nye verdenstjenergruppe i dag er et
tegn på, at der er tilstrækkeligt egoiske stråletyper i fysisk
manifestation, og at et tilstrækkeligt antal personligheder re-
sponderer på sjælskontakt, sådan at der kan dannes en grup-
pe, der helt klart kan modtage indtryk som gruppe. Det er før-
ste gang, at en sådan situation har været mulig. Op til dette
århundrede kunne enkeltpersoner, her og der i forskellige
dele af verden, modtage indtryk, og det i vidt forskellige tids-
aldre og perioder. Men i dag kan en gruppe respondere, og
deres antal er forholdsvis stort nok til, at der på planeten kan
dannes en gruppe, bestående af et antal personer med en akti-
vitet af så stor udstråling, at deres auraer kan mødes og kon-
takte hinanden. Sådan kan – subjektivt og objektivt – én
gruppe fungere.

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



Der er i dag tilstrækkelige lyscentre spredt over hele ver-
den, og disciple og aspiranter nok til, at de små stråler eller
tråde af lys (symbolsk set), som udgår fra enhver af dem, kan
mødes og sammenflettes og danne et netværk af lys i verden.
Dette udgør den nye verdenstjenergruppes magnetiske aura.
Hvert individ i gruppen er sensitiv over for planen, enten
gennem sin egen personlige viden via kontakt med sin sjæl,
eller fordi hans intuition formidler ham, at det, som den grup-
pe, der tiltrækker ham, accepterer som sin umiddelbare opga-
ve, for ham er sand og rigtig, og med det kan alt det højeste
og bedste i ham samarbejde. Hvert individ i denne gruppe vil
arbejde i sine egne bestemte omgivelser alt efter sin stråle og
sin type. Dette igen vil være præget af hans race og nation.
Men arbejdet udføres bedre, efterhånden som gruppens enhe-
der opfylder behovet i deres eget specielle miljø, og på den
måde, som for dem er den enkleste og bedste vej, idet de va-
nemæssigt og opdragelsesmæssigt hører til i netop dette mil-
jø. Dette bør huskes. (EP2 e.139-140; EP2 d.141-142). [side
350]

Når medlemmerne af denne … (nye verdenstjenergruppe)
mediterer og tjener, så vil de gradvis opdage, at de bliver vi-
dende om, at der findes en indre gruppe – den mesters ash-
ram, hvis stråle den enkelte tjener er på. Dette vil nødvendig-
vis være forskelligt i forhold til strålen. Strålen betinger – må
det erindres – kvaliteten og naturen af det ydede tjenestear-
bejde. Lidt efter lidt kommer neofyten ind i ashramens rytme
og lidt efter lidt ændres hans meditation og bringes på linje
med den instinktive og vedvarende ashramiske meditation.
(DNA2 e.205; DNT2 d.233-234).

… Den invokative appel fra hele Hierarkiet og den nye ver-
denstjenergruppe vil blive så kraftig, at den vil fremkalde en
respons fra menneskeheden, og en cyklus med en organise-
ring og planlægning, der efterfølgende vil komme til udtryk
på effektiv måde. Refleksion, meditation og visualisering vil
vige for videnskabelig tænkning (som dybest set er meditati-
on) og for den nødvendige aktivitet på det fysiske plan.

Dette vil esoterisk set finde sted under impression af me-
strene på de tre store stråler. Første stråle for vilje eller magt
(strålen for den guddommelige tilintetgører) virker allerede
aktivt og nedbryder de gamle og udlevede tilstande og frem-
bringer den gamle civilisations tilintetgørelse, sådan at den
nye orden kan bringes effektivt til udtryk. Som Kristus sagde,
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da han indledte den kristne civilisation for to tusinde år siden
(den har desværre udviklet sig i en retning, der ligger langt
fra hans oprindelige intention), »man kan ikke hælde ny vin
på gamle flasker«. Krigen (1914-1945) indledte den nødven-
dige nedbrydningsproces, og efterkrigstiden viderefører den
planlagte virksomhed. Processen vil nærme sig det ønskede
mål, hvis menneskene vil arbejde hen imod den frihed, deres
sjæle længes efter.

Anden stråle for kærlighed-visdom åbner mange tusinde
menneskers sind gennem de mange eksisterende undervis-
ningsprocesser og gennem nutidens konflikt mellem ideer
(der således skaber et grænseland mellem første og anden
stråles indflydelsesområder). Den tydelige kontrast mellem
ideer – som fx kontrasten mellem totalitarisme og den demo-
kratiske ytringsfrihed (findes en sådan demokratisk frihed i
virkeligheden?) [side 351] – tvinger menneskene til at tænke,
til at reflektere, til at stille spørgsmål og til at meditere. Ver-
den bliver derved meget beriget, og hele menneskeheden be-
væger sig ud af en udpræget karma yoga cyklus og ind i den
påkrævede raja yoga cyklus, dvs. fra en ikke-tænkende aktivi-
tet til en periode, hvor den oplyste tænkeevne styrer. Det er
en mental oplysning, der er tilvejebragt af hele menneskehe-
dens meditative og reflektive aktivitet, og denne aktivitet vi-
dereføres under ledelse af den nye verdenstjenergruppe, der
arbejder under hierarkisk impression.

Der findes medlemmer på alle stråletyper i den nye ver-
denstjenergruppe, og de virker enten gennem deres personlig-
hedsstråle eller deres sjælsstråle. Som følge heraf bringes alle
strålernes energier i anvendelse i denne skabende periode i
menneskehedens nyere historie. Det er interessant at have
den kendsgerning i tankerne, at gennem alle verdens kamp-
styrker (flåde, kamptropper og luftvåben) udføres meget nød-
vendigt hierarkisk arbejde. Energien fra fjerde stråle for har-
moni gennem konflikt gør sig usædvanligt bemærket – denne
gang i forbindelse med første stråles specielle virke. Som føl-
ge heraf vil der gennem lysets kræfter opnås frigørelse og fri-
hed, og det vil betyde frihed for hele menneskeheden. Jeg for-
svarer ikke krig eller kamp … Jeg beskæftiger mig ganske en-
kelt med verdenssituationen, som den ser ud nu, og med de
processer og metoder, der er karakteristiske for de civilisatio-
ner, som allerede er forsvundet, og for den civilisation, som
vi nu befinder os i. Når mennesket lægger det animale, det
rent fysiske, og de yderst emotionelle og letantændelige sta-
dier bag sig og lærer at tænke, da (og først da) vil krig ophø-
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re. Lykkeligvis for menneskeheden er dette ved at ske meget
hurtigt.

For første gang i menneskets historie bliver grænselinjerne
mellem det, der er rigtigt, set ud fra en synsvinkel om åndeli-
ge værdier (menneskeåndens essentielle frihed), og det, der er
forkert (materialistiske tilstandes begrænsende virkning på
menneskeånden), opfattet klart af hovedparten af jordens na-
tioner. I de Forenede Nationer ligger kimen og sædekornet til
en stor international og mediterende reflektiv gruppe – en 
[side 352] gruppe af tænkende og oplyste mænd og kvinder, i
hvis hænder menneskehedens skæbne ligger. Dette arbejde
styres i stor udstrækning af mange fjerde stråle disciple, kun-
ne I blot opfatte det, og deres meditative fokus er på det intui-
tive eller buddhiske plan – det plan, hvor al hierarkisk aktivi-
tet for tiden finder sted.

Femte stråle for konkret viden kommer ligeledes på kraft-
fuld måde til udtryk gennem verdens videnskabsmænds me-
ditation og refleksion inden for alle områder af menneskelig
interesse. I deres hænder bliver den nye civilisations form
konstrueret. Jeg vil minde jer om, at når jeg benytter ordet
»videnskabsmænd«, så refererer jeg til alle, der arbejder in-
den for de sociale og økonomiske videnskaber, såvel som til
den store gruppe af kemikere, biologer, fysikere, etc., der
sædvanligvis dækkes af dette udtryk. Det mentale plans or-
ganiserende, definerende evne bringes i anvendelse i alle fa-
ser af menneskets liv af videnskabsmænd fra alle de mange
videnskabelige retninger. Denne meditative og skabende
tænkning, som de alle tilkendegiver så glimrende, vil resul-
tere i, at strukturen til den nye civilisation opstår.

Sjette stråle disciplen er også aktiv med hensyn til at orga-
nisere menneskemassernes mystiske aspiration overalt, og det
er i sig selv en meget kraftig energi. Disse aspirerende men-
nesker (uanset hvad der er deres øjeblikkelige aspiration) er
nødvendigvis polariseret på det astrale plan, hvorfor de endnu
ikke er modtagelig for den klare mentale perception fra den
samlede intelligentsia eller ikke er modtagelig for indflydelse
fra den subtile esoteriske tilnærmelse. Deres forskrifter går i
mystisk retning og vil blive de mest magtfulde faktorer i ned-
brydningen af de gamle værdier og i massernes erkendelse af
den åndelige sandhed, der ligger bag alt liv. Det er denne ny-
orientering, som sjette stråle disciple, der arbejder med sjette
stråle energi, er beskæftiget med i denne tid. I må huske, at
mystikerens målrettede indstilling, når han fungerer i en
gruppe, vil blive en magtfuld faktor i det skabende arbejde,

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



der udføres af Hierarkiet og af den nye verdenstjenergruppe,
fordi deres arbejde vil have en bred men ubevidst virkning på
masserne.

Under indflydelse af disciple på syvende stråle for organi-
sation [side 353] eller ceremoniel orden vil den magtfulde fy-
siske konkretisering af energi, som vi kalder »penge«, vise
sig at blive genstand for den største koncentration. Det er et
område, der bliver fulgt meget nøje, og tænkende finans-
mænd, velhavende humanitære personer og filantroper vil
gradvis blive ledt fremad fra en rent filantropisk aktivitet til
en aktivitet, der er tilskyndet og bragt til udtryk ved hjælp af
åndelig indsigt og af en erkendelse af Kristi krav (uanset ved
hvilket navn han er kendt i østen eller vesten) med henblik på
verdens økonomiske reservoir. Det er et vanskeligt mål at nå,
fordi de indre verdeners subtile energier er længe om at frem-
bringe deres virkninger på det objektive håndgribelige plan
for guddommelig manifestation. Penge bliver endnu ikke
brugt guddommeligt, men det vil de blive. Ikke desto mindre
er arbejdet godt i gang og optager disciples opmærksomhed
på alle stråler under ledelse og impression af den magtfulde
syvende stråle ashram, der allerede nu er ved at blive ekster-
naliseret. (DNA2 e.218-222; DNT2 d.247-251).

Der er mange første stråle arbejdere som bruger ønskeenergi-
en og på den måde materialiserer penge. Der er mange første
stråle typer som finder vej ind i verdenstjenergruppens ræk-
ker og nu befinder sig blandt dens arbejdere. Med mindre dis-
se typer er drevet af kærlighed, vil deres første stråle energi
ødelægge gruppens virke. Alligevel er de nødvendige i denne
tid, for de har styrken til at stå urokkeligt i centrum. Det er
forbindelsen mellem første og anden stråle verdenstjenere der
kan bære verden igennem den kommende genopbygningskri-
se … (EXH e.335; HF d.335).

Rette menneskelige relationer

(Første stråle) disciple og indviede som virker under ledelse
af mesteren M. (Morya) … arbejder inden for området rette
menneskelige relationer og skabelsen af den syntese af be-
stræbelser som vil frembringe en ny intuitiv bevidsthed, og
følgelig en helt anden politisk bevidsthed og situation, i hvil-
ken nationernes familie sammen vil stå for bestemte funda-
mentale værdier. Disse er principielt de følgende tre:
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[side 354]

1. Den individuelle frihed. Frihederne er blevet udtrykt for os
i ord af den store første stråle discipel, Franklin D. Roose-
velt. Det er de fire essentielle friheder.

2. Rette internationale relationer, der til sidst nødvendiggør
afskaffelse af krig.

3. Retskafne politiske regeringer, fri for korruption, selvisk
ambition og gemen politisk manipulering.

I opnåelsen af disse mål vil disciple på syntesens stråle og de
der tilskynder til rette politiske relationer virke i tæt samar-
bejde med disciple på anden stråle, hvis opgave det er at un-
dervise almenheden i de sande værdier. En veluddannet og
oplyst offentlighed, der vil påtage sig et ansvar, vælger kun
de mennesker hvis vision er på linje med den nye etik, den
nye videnskab om rette menneskelige relationer, og som aner-
kender som en fundamental politisk grundsætning at alle
mennesker er lige – en lighed baseret på en universel og es-
sentiel guddommelighed. (EXH e.578-579; HF d.572-573).

Stråler, der betinger gruppetjeneste

(Guddommelig) … skabertrang vil komme til udtryk, når I
alle i gruppen begynder at studere jeres stråler set ud fra
gruppetjeneste og ikke så meget set ud fra jeres egne indivi-
duelle forhold. Hvem af jer udforsker sine strålers energier
set ud fra denne synsvinkel? Er det ikke sådan, at hovedpar-
ten af jer for det meste betragter emnet ud fra følgende syns-
vinkel: Denne stråle i min udrustning sætter mig i stand til at
være sådan og gøre sådan, og derfor komplicerer denne stråle
mit liv. Den og den stråle må blive mere fremherskende i mit
liv. Den og den stråle giver mig denne eller hin kvalitet eller
evne. Disciple må lære at studere gruppeudrustningen som en
helhed og opdage, hvor én bestemt styrke, som de måtte være
i besiddelse af, vil kunne berige gruppelivet, forstærke grup-
pens indsats og komplettere gruppens fremtræden som en tje-
nesteenhed i menneskenes verden. Ansvaret for at håndtere
kraft er en kendsgerning, som alle disciple i deres tanker må
lægge vægt på. Det vil føre til en dybere og mere bevidst og
intelligent anvendelse af stråleenergi. (DNA2 e.583; DNT2
d.640-641). [side 355]
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… Enhver stråle gennemtrænger eller lader sin energi strøm-
me 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 nød-
vendige aktivitet. Senere, når strålevirkningerne psykologisk
forstås bedre, og centrene med deres syv strålevibrationer er
blevet studeret mere indgående, vil man erfare, at der gennem
et bestemt center og en bestemt strålevibration kan kontaktes
og erkendes livsformer og bevidsthedscentre. Dette gælder
alle former i alle riger, under såvel som over det menneskeli-
ge. En af de første måder, hvorved mennesket lærer denne
sandhed, er gennem opdagelsen af den vibration, der udstrå-
ler fra en bestemt mester, og som i mennesket selv frembrin-
ger en reaktion, der fremkalder respons. På den måde er men-
nesket i stand til at finde ud af, på hvilken stråle hans sjæl be-
finder sig, og til hvilken strålegruppe han drages. Dette er
vigtigt for aspiranten og burde overvejes mere omhyggeligt,
end det hidtil har været tilfældet, for derved kan aspiranten
fastslå naturen og kvaliteten af sin sjæls type og af det center,
gennem hvilket han (i okkult forstand) når ind på vejen. Han
opdager ligeledes den gruppe af former og livsvæsener, som
han er forbundet med, som han må tjene, og som kan tjene
ham. (EP1 e.260-261; EP1 d.280-281).

Inden for gruppelivet vil de, der søger at skole, belære og
sammentømre gruppen til et redskab for tjeneste, ikke be-
skæftige sig med det enkelte medlem som sådan. Enhver vil
blive betragtet som formidler af den energitype, der er den
fremherskende energi hos hvilken som helst stråletype – det
være sig egoets eller personlighedens stråle. Enhver kan med
tiden lære at formidle sin sjælsstråles kvalitet til gruppen og
derved stimulere sine brødre til større mod, klarere vision, en
finere grad af motivets renhed og dybere kærlighed og dog
undgå faren for at understrege sin personligheds karakter-
træk. Dette er den største vanskelighed. For at gøre dette ef-
fektivt og korrekt må vi alle lære at tænke på hinanden som
sjæle og ikke som mennesker. (EP2 e.181; EP2 d.183). [side
356]

Opløsning af blændværk

Om det planetariske astrale legeme vil jeg sige, at det (set fra
sjælsniveau) i symbolsk forstand er forsvundet i en omgiven-
de tåges dybder. Når I om natten ser op på en klar himmel,
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ser I stjerner, sole og planeter skinne med en klar kold glans
og med et tindrende skært lys, som baner sig vej mange mil-
lioner kilometer (eller lysår som de kaldes), før det menne-
skelige øje opfatter dem. … Hvis I blot kunne se planetens
astrale legeme, ville I ikke se sådan et klart skin, men helt en-
kelt en mørk klode tilsyneladende af damp, dis og tåge. Den-
ne tåge er af en tæthed og tykkelse, som ikke blot kunne tyde
på uigennemtrængelighed men også på vilkår, der er ugunsti-
ge for liv. … Men i denne tåge – hvor alt ses misdannet og
forvrænget – arbejder menneskesønnerne. Nogle er så vant til
tågen og tætheden, at de ikke ænser dens eksistens, men ser
den som rigtig og god og som det uforanderlige sted for deres
daglige tilværelse. Andre har opfanget små glimt af en mere
klar verden, hvori mere perfekte former og tilstande kan ses,
og hvor ingen tåge slører en vagt fornemmet virkelighed –
skønt de ikke ved, hvad denne virkelighed kan være. Atter
andre, som jer selv, ser foran sig en åben vej der fører frem til
dagens klare lys. (GLA e.69-70; BLV d.68).

… Grupper, hvis bevidste tjeneste er opløsning af blænd-
værk, vil have følgende kendetegn:

1. De vil være sammensat af sjette stråle aspiranter og discip-
le, bistået af åndelige arbejdere på anden stråle.

2. De vil blive dannet af dem, der:

a. Er ved at lære eller har lært at opløse deres egne indivi-
duelle blændværk, og kan tilføre opgaven forståelse.

b. Er fokuseret på det mentale plan og derfor har opnået en
vis grad af mental oplysning. De mestrer lysets teknik.

c. Er bevidst om naturen af de blændværk, som de forsø-
ger at opløse og er i stand til at anvende det oplyste sind
som et søgelys. [side 357]

3. De vil i deres rækker tælle dem der (i okkult forstand) er
ved hurtigt at udvikle følgende evner:

a. Evnen til ikke kun at erkende blændværk for hvad det
er, men til at skelne mellem de forskellige og mange ty-
per af blændværk.

b. Evnen til at tilegne sig lyset, som de absorberer i sig
selv og derefter bevidst og videnskabeligt projicerer ind
i blændværkets verden. …

c. Evnen til at anvende lyset ikke kun ved absorption og

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



projektion, men også ved bevidst anvendelse af viljen,
der tilfører den projicerede lysstråle energi.
(GLA e.201-202; BLV d.181-182).

Hengivenhed fører til fordrivelse af blændværk – hengiven-
hed til et enkelt menneske, en mester … eller til et idealistisk
projekt. Til sidst bliver det en ubegrænset hengivenhed til ve-
jen, til betrædelse af vejen uanset, hvad det måtte koste, og til
den faste motivation til tjeneste – som er vejens vigtigste tek-
nik. (RI e.682-683; SI d.678).

De individuelle blændværk, som disciplen bliver bevidst om,
består af fem typer kraft. De fem typer kraft er:

1. Hans faste fysiske naturs kræfter og kræfterne i det æteri-
ske legeme, der – ved at virke gennem den tætte fysiske
natur – skaber en tilstand af maya eller af ukontrolleret
energi.

2. Hans astrale naturs kræfter, der beror på begær og sans-
ning. Disse kræfter falder på dette trin i to grupper, der ud-
gør det vi kalder modsætningernes par. Deres kraft træder
tydeligt frem i denne periode af det individuelle menne-
skes historie, fordi disciplen i langt de fleste tilfælde er po-
lariseret i sit astrale legeme og som følge deraf udsat for de
blændværk, som skabes af modsætningernes samspil plus
den tilstand af maya, som omtaltes ovenfor.

3. Den lavere mentale naturs kræfter, kræfterne i den chitta
eller det mentale stof, som det mentale legeme er sammen-
sat [side 358] af. Chitta er, ligesom den substans alle ve-
hikler er sammensat af, farvet af tidligere aktivitet. Dette
føjer en tilstand af illusion til maya og blændværk.

4. Derpå bryder personlighedsstrålen frem og intensiverer al-
le disse tre udtryk for kraft for til sidst at fremkalde deres
syntese. Da fremtræder dét, som kaldes »den trefoldige
forblindelsestilstand« som ét stort blændværk.

5. Mens alt dette står på, øger sjælsstrålen eller -energien støt
og roligt sin rytmiske styrke og prøver at påtvinge person-
ligheden sin hensigt og vilje. Det er forholdet og samspillet
mellem de to der – når et vist balancepunkt er nået – fører
mennesket ind på prøvestadiets vej, på discipelskabets vej
og helt frem til indvielsesporten. Når han står foran porten
erkender han den sidste dualitet som afventer resolution.
Tærskelens vogter og NÆRVÆRELSENS engel.

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



Naturen af disse blændværk er forskellig fra menneske til
menneske, idet strålekvaliteten bestemmer hvilken type
blændværk eller illusion mennesket lettest kommer til at ligge
under for …

Jeg kan antyde de største blændværk (og under denne be-
tegnelse henregner jeg også forskellige former for maya og il-
lusioner), som stråletyperne disponerer mennesket for. …
Husk dette …

Udfaldet er afgjort og bestemt, idet sjælens sejr og dens
endelige dominans og herredømme i dette solsystem er givet
på forhånd, uanset hvor stort blændværket og hvor hård stri-
den er. …

FØRSTE STRÅLE BLÆNDVÆRK:

Fysisk styrke.
Personlig magnetisme.
Selvcentrerethed og personlig magt.
»At være den ene i centrum.«
Selvisk personlig ambition.
Herredømme, diktatur og altomfattende magt.
Messiaskomplekset inden for politik. [side 359]
Egennyttig skæbnebestemmelse, personlig fordring af kon-

gers guddommelige ret.
Nedbrydning.
Isolation, ensomhed og tilbagetrukkethed.
Den overordnede pånødede vilje – på andre og på grupper.

ANDEN STRÅLE BLÆNDVÆRK:

Kærlighed til at være elsket.
Popularitet.
Personlig visdom.
Selvisk ansvar.
En for fuldstændig forståelse, hvilket forhindrer ret handling.
Selvmedlidenhed, et grundlæggende blændværk for denne 

stråle.
Messiaskompleks inden for religionens og den nødlidende 

verdens område.
Frygt baseret på overdreven sensitivitet.
Selvopofrelse.
Selvisk uselviskhed.
Selvtilfredshed.
Egennyttig tjeneste.
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TREDJE STRÅLE BLÆNDVÆRK:

At have travlt.
Samarbejde med planen som individ og ikke som gruppe.
Overaktiv planlægning.
Kreativt arbejde – uden sandt motiv.
Gode intentioner, som dybest set er selviske.
»Edderkoppen i midten.«
»Gud i maskinen.«
Tvivlsom og uafbrudt manipulation.
Egen betydning, baseret på viden og effektivitet. [side 360]

FJERDE STRÅLE BLÆNDVÆRK:

Harmoni med personlig bekvemmelighed og tilfredsstillelse 
som mål.

Krig.
Konflikt med det mål at påtvinge retfærdighed og fred.
Uklar kunstnerisk perception.
Psykisk perception i stedet for intuition.
Musikalsk perception.
Modsætningernes par – i højere betydning.

FEMTE STRÅLE BLÆNDVÆRK:

Det materielle eller overbetoning af form.
Intellekt.
Viden og definition.
Selvsikkerhed baseret på et snævert syn.
Formen som skjuler virkeligheden.
Organisering.
Det ydre som skjuler det indre.

SJETTE STRÅLE BLÆNDVÆRK:

Hengivenhed.
Tilknytning til former og personer.
Idealisme.
Loyaliteter og trosretninger.
Emotionel respons.
Sentimentalitet.
Indblanding.
De lavere modsætningers par.
Verdensfrelsere og -lærere.
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Snæversyn.
Fanatisme. [side 361]

SYVENDE STRÅLE BLÆNDVÆRK:

Magisk arbejde.
Modsætningernes forbindelse til hinanden.
Underjordiske kræfter.
Det som sammenføjer.
Det fysiske legeme.
Det gådefulde og det hemmelige.
Seksualmagi.
De opdukkende manifesterede kræfter.

Jeg har her opremset mange blændværk. Men der er utallige,
og jeg har på ingen måde behandlet alle mulighederne eller
nævnt hele blændværksområdet. (GLA e.116-123; BLV
d.108-114).

… Ambition og kærlighed til magt, opmuntret af afsindigt be-
gær og hensynsløshed, udgør »vogteren« for første stråles
mennesker. (WM e.239; HM d.252-253).

Første stråle mennesker kan relativt nemt overvinde blænd-
værk, når først de bliver vidende om, at det er en personlig-
hedsbegrænsning. (GLA e.222; BLV d.199).

Anden stråle aspiranter er sædvanligvis fuldstændig bevidst
om ethvert blændværk som eventuelt søger at fastholde dem,
fordi de har en medfødt evne til klar perception. Deres pro-
blem er at udrydde deres for hurtige respons på det astrale
plans magnetiske tiltrækningskraft og dets mange og omfat-
tende blændværk. De reagerer ikke så ofte på ét blændværk
som på alle blændværk på en relativ flygtig måde, men en
måde som ikke desto mindre i meget høj grad forsinker deres
fremskridt. På grund af deres klarsynethed føjer de til denne
sensitivitet over for blændværk en evne til at lide under det
og til at opfatte deres påvirkelighed som en synd og en fejl,
hvorved de forsinker deres frigørelse fra det gennem den ne-
gative indstilling af mindreværd og lidelse. (GLA e.222-223;
BLV d.200). [side 362]

… Frygtens kraft (forværres) meget stærkt af den tankeform,
vi selv har opbygget ud af vor egen individuelle frygt- og
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angstsituation. Denne tankeform vokser i styrke, når vi retter
vor opmærksomhed mod den, for »energi følger tanke«, indtil
vi bliver domineret af den. I særdeleshed er anden stråles
mennesker offer for dette. For flertallet af dem udgør denne
tankeform »tærskelens vogter« … (WM e.238-239; HM
d.252).

Tredje stråle mennesker er lige så modtagelige for blændværk
som mennesker på sjette stråle, og deres komplicerede, ind-
viklede og planlæggende sind og den hurtighed, hvormed de
kan bedrage sig selv (og ofte forsøger at bedrage andre), hin-
drer i høj grad deres arbejde med at fjerne blændværk. Tredje
stråle aspirantens eller disciplens udtalte tilbøjelighed til at
være offer for blændværk bevises af den manglende evne til
at udtrykke sin mening i klare ord. Han har igennem mange
liv beskyttet sig selv med komplicerede formuleringer af tan-
ker og ideer og kan sjældent udtrykke sin mening klart. Det er
grunden til, at sjette stråle mennesker og tredje stråle menne-
sker næsten uundgåeligt viser sig at være uegnet til at under-
vise. Begge disse grupper er derfor nødt til at lære at anvende
denne forskrift, og de ville kunne fremskynde opløsningspro-
cessen mærkbart, hvis de ville tvinge sig til i tale og skrift at
udtrykke deres tanker klart, og hvis de aldrig ville være tvety-
dige eller befatte sig med ufuldstændige tanker, insinuationer
eller formodninger. De bør klart udtale de ideer, som de har
med at gøre. (GLA e.222; BLV d.199-200).

Fjerde stråle mennesker er særlig tilbøjelige til at ligge under
for blændværk og på den måde skabe en tilstand, som er
overordentlig vanskelig. Jeg kan definere deres problem ved
at sige, at de har tendens til at føre deres illusioner ned på det
astrale plan og dér iklæde dem blændværk, og de har som føl-
ge deraf med et dobbelt problem at gøre; de konfronteres med
en forening af blændværk og illusion. Det er imidlertid denne
gruppe af sjæle, som til sidst vil åbenbare intuitionens sande
natur, og det vil være resultatet af deres illusoriske, forblin-
dende kamp i fænomenernes verden. (GLA e.223-224; BLV
d.201). [side 363]

Femte stråle mennesker lider mindst af blændværk, men er
først og fremmest ofre for illusion, og for dem er nærværel-
sens teknik altafgørende, fordi den inddrager en faktor, som
den sande femte stråle person er tilbøjelig til at se bort fra og
nægte at adlyde, nemlig det højere selv. Han føler sig selvtil-
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strækkelig. De reagerer så let og ligefrem med tilfredshed på
tankens kraft; stolthed over deres mentale kompetence er de-
res altoverskyggende forsyndelse, og de er derfor fastlåst i de-
res formål og optaget af den konkrete og intellektuelle ver-
den. I det øjeblik nærværelsens engel er en realitet for dem,
svækkes og forsvinder deres respons på illusion. Deres største
problem er ikke så meget fornægtelsen af det astrale legeme,
for de er tilbøjelige til at ringeagte dets greb, men de har me-
get svært ved at erkende dét, som sindet er bestemt til at
åbenbare – det guddommelige åndelige selv. Deres lavere
konkrete tænkeevne skyder sig ind imellem dem og visionen.
(GLA e.223; BLV d.200-201).

Flertallet af dem som arbejder (med at opløse blændværk i
deres egne liv) er sjette stråle aspiranter – det vil sige dem,
der har sjette stråle personligheder eller hvis sjælsstråle er
den sjette, samt dem på alle stråler, der har magtfulde sjette
stråle astrale vehikler. De udgør de mest effektive arbejdere i
gruppen, men er udsat for én stor vanskelighed. På trods af
aspiration og god hensigt er de sjældent bevidst om de
blændværk, der styrer dem. Det er overordentligt svært at få
en sjette stråle aspirant til at indrømme, at han er fanget af et
eller andet blændværk, især hvis dette blændværk har åndelig
karakter og et meget højt niveau. I deres tilfælde forstærkes
blændværket af hengivenhedens energi, som får det til at stiv-
ne og tilfører det en kvalitet, der er meget svær at gennem-
trænge. Deres fuldstændige selvsikkerhed udgør en alvorlig
hindring for klarsynet arbejde, fordi den må forsvinde helt,
før opløsningsarbejdet med godt resultat kan fortsættes.
(GLA e.221-222; BLV d.199).

Hengivenhedens blændværk er årsagen til, at mange disciple
på prøve vandrer formålsløst rundt i begærets verden. Det er 
[side 364] et blændværk som først og fremmest rammer sjette
stråle personer, og det er særdeles magtfuldt i denne tid på
grund af den sjette stråles (strålen for hengivenhed) meget
lange aktivitet i Fiskenes tidsalder, der nu hastigt svinder
bort. Det er i dag et af de magtfulde blændværk hos de virke-
lig hengivne aspiranter. De er hengivne over for en sag, en
lærer, en tro, en person, en pligt eller over for et ansvar. Tænk
over dette. Det harmløse begær, der som en eller anden form
for idealisme konfronterer dem, skader uden tvivl dem selv
og andre, fordi de gennem dette hengivenhedens blændværk
svinger med i verdensblændværkets rytme, der dybest set er
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begærets tåge. Når magtfuldt begær af en hvilken som helst
art forhindrer vidsyn og lukker mennesket inde i en snæver
cirkel af eget begær efter at tilfredsstille sin følelse af hengi-
venhed, er det lige så hæmmende som ethvert andet blænd-
værk, og det er endog farligere på grund af den smukke far-
verigdom, som den skabte tåge iklæder sig. Mennesket forta-
ber sig i betagelsens selvskabte tåge, som udstrømmer fra
hans astrale legeme og som er sammensat af hans egen naturs
sentimentale begær efter og hengivenhed for det objekt, der
tiltrækker sig hans opmærksomhed.

For alle sande aspiranter kan – på grund af deres vibratio-
ners forøgede magt – denne hengivenhedsfølelse være særlig
vanskelig og medføre et langvarigt fangenskab. Et eksempel
på dette er den følelse af hengivenhed, som prøvestadiets di-
sciple i forblændet ekstase udgyder over visdommens mestre.
Omkring navnene på Hierarkiets medlemmer og omkring de-
res arbejde, samt det arbejde som de indviede og de discipli-
nerede disciple (læg mærke til denne vending) udfører, ska-
bes et kraftigt blændværk som forhindrer dem i nogensinde at
nå disciplen eller ham i at nå dem. Det er ikke muligt at træn-
ge igennem dette tætte blændværk af hengivenhed, som vi-
brerer af dynamisk ekstatisk liv, og som har sit udspring i den
koncentrerede energi hos den discipel, der endnu arbejder
gennem solar plexus centeret.

For dette blændværk gælder der nogle urgamle regler:
Kontakt det ophøjede selv ved hjælp af det højere selv og tab
så det lille selv, dets reaktioner, dets begær og hensigter af 
[side 365] syne. Det vil sige: Sjælens rene kærlighed, som
ikke på nogen måde er personificeret og som ikke søger aner-
kendelse, kan herefter strømme ind i den verden af blænd-
værk, der omgiver den hengivne, og hans hengivenheds tåger
(som han er stolt af) vil forsvinde. (GLA e.77-79; BLV d.75-
76).

Det, jeg nu vil sige, vil ikke blive let at følge og vil blive
svært at forstå for disciplen på den sjette stråle, fordi de me-
toder, der anvendes af dem, der benytter og styrer de nye (sy-
vende stråle) energier, er ubegribelige for ham, forankret som
han er i fortidens metoder; derfor har vi disse fundamentalis-
tiske skoler på alle områder – religiøse, politiske og endda vi-
denskabelige. Ligeledes, hvis sjette stråle disciple forsøger at
bruge de nye indstrømmende energier, vil de for ham vise sig
på det astrale plan, og resultatet vil blive astral magi, dybere
blændværk og udtalt vildledelse. Til denne kategori må i dag
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henregnes de lærere, der står frem og hævder, at de undervi-
ser i magi og kan frembringe magiske resultater, arbejde med
stråler i forskellige farver og anvende magtord, udstede de-
kreter – og at de er fortrolige med visdommens mestres hidtil
uafdækkede ønsker og hemmeligheder. Det er altsammen en
form for astralt blændværk og kontakt på astralplanet med
det, som senere vil manifestere sig på jorden. Men timen er
endnu ikke inde og tidspunktet for sådanne udøvelser er end-
nu ikke kommet. Tidssans og forståelse af det rette tidspunkt
for udførelse af planens fremtidige detaljer har disse seriøse
men bedragne folk ikke lært og – fokuseret på astralplanet og
mentalt uudviklet som de er – misfortolker de over for sig
selv og andre det, som de dér opfatter psykisk. De ved alt for
lidt, og tror de ved meget. De taler med autoritet, men det er
en uudviklet bevidstheds autoritet. Udtryk for gamle magiske
mønstre og søgen efter vink og antydninger om stivnede og
forlængst udtjente metoder fra ældgammel tid er alt for ud-
bredt i vor tid og er årsag til vildførelse af masserne og der-
med bedrag af masserne. (DN e.121-122; NS d.117-118).

Syvende stråle mennesket konfronteres med den vanskelig-
hed, der ligger i at være i stand til at skabe overordentligt kla-
re [side 366] tankeformer, og de blændværk som styrer ham
er derfor præcise og klart afgrænsede, og for ham helt overbe-
visende. De krystalliserer imidlertid hurtigt og dør af sig selv.
(GLA e.222; BLV d.200).

Strålerne og healing

Der findes intet uden energi, for Gud er liv. To energier
mødes i mennesket, men der er yderligere fem til stede.
For hver af dem findes et centralt kontaktpunkt. Kon-
flikten mellem disse energier og kræfter og mellem
kræfterne indbyrdes er årsag til menneskets legemlige
sygdomme. Konflikten mellem den første og anden ved-
varer i lange tidsaldre, indtil bjergets top er nået – den
første store bjergtop. Kampen mellem kræfterne forår-
sager al sygdom, al svaghed og legemlig smerte, som
søger befrielse gennem døden. De to, de fem og deref-
ter de syv, samt det de fremkalder, rummer hemmelig-
heden. Dette er den FEMTE LOV om helbredelse i for-
mernes verden.
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Denne lov (femte lov) kan deles op i bestemte grundlæggende
udsagn, som kan opstilles således: 

1. Vi lever i en verden af energier og udgør selv en bestand-
del af disse.

2. Det fysiske legeme er en sammensmeltning af to energier
og syv kræfter.

3. Den første energi er sjælens energi, sjælsstrålens energi.
Den fremkalder konflikt, eftersom sjælsenergien forsøger
at styre kræfterne.

4. Den anden energi er den trefoldige personligheds energi –
personlighedsstrålen …

5. Kræfterne er de andre energier eller strålekræfter, som sty-
rer de syv centre, og som domineres enten af personlighe-
dens energi eller af sjælens energi.

6. Der foregår således to konflikter, den ene mellem de to sto-
re energier og den anden mellem de andre energier, der fo-
kuseres gennem de syv centre. [side 367]

7. Det er vekselvirkningen mellem disse energier, der er bag-
grunden for et godt eller dårligt helbred. (EH e.136-137;
EH d.137-138).

Healerens og patientens stråler

(Fra femten udsagn om healing og de syv stråler)

3. Uanset hvilken stråle healeren befinder sig på, så må
han altid arbejde gennem den anden understråle af den-
ne stråle – strålen for kærlighed-visdom – i hver stråle.
På denne måde bliver han forbundet med eller relateret
til de styrende sjæls- og personlighedsstråler. Den an-
den stråles egenskab er altomfattende.

4. Den anden stråle og den anden understråle på alle strå-
ler er i sig selv dualistiske. Healeren må lære at arbejde
med kærlighedsaspektet og ikke med visdomsaspektet.
Dette kræver lang skoling i udøvelsen af åndelig skelne-
evne.

5. De legemer i formnaturen, der styres af strålerne 2, 4 og
6, skal anvendes af healeren, når han udøver healings-
kunsten. Hvis ingen af hans legemer styres af en af dis-
se grundlæggende energier, så vil han ikke være i stand
til at helbrede. Dette er sjældent blevet erkendt. Det er
imidlertid yderst sjældent at se en udrustning, der helt
mangler nogle af anden stråles energier.
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6. De healere, som er på anden stråle, eller som er udstyret
med et kraftfuldt anden stråle legeme, er sædvanligvis
store healere. Den mest sande eksponent for anden strå-
le, som jorden nogensinde har set, var Kristus – den
største af alle Guds helbredende sønner.

7. Sjælens stråle er betingende og afgørende for, hvilken
metode der skal anvendes. Den stråle i personlighedens
legemer, der er tættest forbundet med anden stråle (som
alle understråler virker som kanaler for), er den stråle,
hvorigennem healingsenergien skal strømme.

8. Sjælsstrålens anden understråle er afgørende for, hvor-
dan healeren skal nærme sig det healingsproblem, han
umiddelbart står overfor. Energien transmuteres til hea-
lingskraft, [side 368] når den passerer gennem det mest
hensigtsmæssige personlighedslegeme. For at være hen-
sigtsmæssigt skal det høre til strålerne 2, 4 og 6. (EH
e.696; EH d.639-640).

Det er indlysende, selv for den flygtige læser, at det er af me-
get stor betydning, om healerens og patientens stråler er for-
skellige eller identiske. Der vil således forekomme mange be-
tingende faktorer. Der kan også forekomme forskelle mellem
begge parters sjælsstråle og personlighedsstråle. I kan således
komme ud for følgende betingelser:

1. Sjælsstrålerne er identiske, og personlighedsstrålerne er
forskellige.

2. Personlighedsstrålen er den samme, mens sjælsstrålen ikke
er det.

3. Strålerne er identiske i begge tilfælde.
4. Hverken sjæls- eller personlighedsstrålen er den samme.
5. Sjælsstrålen ikke er kendt, men personlighedsstrålen er ty-

delig. Personlighedsstrålen er let at fastslå, men ofte findes
der ingen indikation, hvad angår sjælsstrålen. Dette kan
være gældende for både healer og patient.

6. Der findes ingen viden om strålerne hos nogle af parterne.

Jeg har ikke til hensigt at udvide emnet her med beskrivelser
af strålerne for det mentale, astrale og fysiske legeme, selv
om de har klare og til tider afgørende virkninger, som kan
være meget nyttige, hvis I har viden om dem. …

I Discipelskab i den nye tidsalder, bind I og II, er strålerne
for et stort antal disciple angivet. I kan som en eksperimentel
øvelse tage de forskellige stråler, som er anført, og placere
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hver af de omtalte disciple i rollen som enten healer eller pa-
tient. I skal finde frem til, hvilke centre der skal anvendes i
tilfælde af bestemte sygdomme (lokaliseret forskellige steder
i legemet), og derefter forsøge at beslutte, hvilken metode,
måde eller procedure, healeren gør klogt i at følge. På samme
tid skal I huske to ting: for det første, at alle disse mennesker
er medlemmer i en anden stråle ashram, og for det andet, at
de er disciple, [side 369] og det betyder, at healeren helt klart
kender deres stråler, hvilket er en stor hjælp. I kan ligeledes
beslutte, hvilken stråleenergi I vil anvende i healingsproces-
sen, og gennem hvilket af jeres centre I skal arbejde, når I er
healer, og disciplen er patient … Når I på denne måde med
fantasiens hjælp har arbejdet med skabende healing, så kan I
se, om der blandt jeres venner og bekendte findes nogle, I
mener besidder lignende strålekombinationer, og – hvis de
skranter eller er syge – forsøg at hjælpe dem på samme måde,
som I ville hjælpe den forestillede patient. Bemærk derefter
hvad der sker. …

… Dette emne kan muligvis belyses gennem følgende ud-
sagn …

1. Healeren bør fastslå sine stråler og derefter fortsætte sit
arbejde på grundlag af denne information. Har han ikke
dette kendskab, bør han afstå fra at forsøge at heale.

2. Når han ikke er i stand til at gennemføre behandlingen på
grund af dette manglende kendskab, må han begrænse sig
til den opgave at virke som kanal for kærlighedsenergi til
patienten.

3. Healeren vil i de fleste tilfælde finde det langt lettere at
fastslå sine egne stråler eller i det mindste en af dem, end
at fastslå patientens stråler. …

4. Når healeren til sin fulde tilfredshed har fastslået de strå-
ler eller den stråle, der styrer ham, bør han gøre sig rede
til healingsopgaven … (ved at gøre sig fortrolig med) pa-
tientens stråler, hvis det lader sig gøre. Kendskab til disse
vil være afgørende for hans fremgangsmåde.

5. Forberedt på denne måde fokuserer healeren sin opmærk-
somhed på sin egen stråle. Har han kun en generel og ikke
en specifik viden om sin egen eller patientens stråle eller
stråler, må healeren fortsætte ud fra den antagelse, at den
ene eller begge stråler findes enten i gruppen 1-3-5-7 eller
2-4-6 og handle ud fra denne generelle antagelse. … Pro-
blemet er så, om relationen mellem healer og patient vil
være fra personlighed til personlighed, fra sjæl til sjæl el-
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ler personlighed til sjæl og vice versa.
6. Når relationen er mellem personlighed og personlighed

(og det vil det almindeligvis være), så vil den energi, som 
[side 370] healeren skal arbejde med ganske enkelt være
planetarisk prana. …

7. Når relationen er mellem healerens sjæl og patientens per-
sonlighed, så skal healeren arbejde med stråleenergi, og
sende sin egen stråleenergi gennem det center, der styrer
den sygdomsramte region. Når både healeren og patien-
tens sjæl arbejder sammen, så kan de to energier forenes
eller (hvor strålerne er identiske) styrke den ene energi,
og der sker en fremskyndelse mod helbredelse eller mod
opløsning. (EH e.698-703; EH d.642-646).

De syv healingsmetoder

For det første må vi gøre os klart, at det i denne overgangspe-
riode i hændelsernes verden vil være vanskeligt at finde en
healer, der er kompetent til at anvende de teknikker eller syv
healingsmetoder, der har relation til energierne fra de syv
stråler, også selv om de blev indgående beskrevet for jer. …
Det (er) sjældent, at den almindelige aspirants sjælsstråle sty-
rer i en sådan udstrækning, at den kan bringe tilstrækkelig in-
dre oplysning og strålekraft. Så længe sjælsstrålen ikke styrer,
så er en beskrivelse af de strålemetoder og teknikker, der er
afgørende for anvendelsen og styringen af stråleenergierne,
uden værdi. Dette må ikke gøre jer mismodige, men snarere
forventningsfulde. Det gælder specielt de yngre studerende
og læserne. Alt taget i betragtning, så er forbindelsen mellem
forventning og mulighed overordentlig god. (EH e.693; EH
d.637).

I begyndelsen af næste århundrede (det enogtyvende) vil en-
kelte disciple påtage sig at relatere (de følgende) metoder el-
ler magiske udsagn til healingsarbejdet og fortolke dem og
uddybe dem. Udsagnene har tre betydninger, og den laveste
af disse kan den studerende med fordel selv fortolke, såfremt
han reflekterer dybt og lever åndeligt. Her kommer de syv ud-
sagn. [side 371]

1. Første stråle metode.

Må den dynamiske kraft, der styrer hjertet hos alle i
Shamballa, komme mig til hjælp, for jeg er denne hjælp
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værdig. Må den strømme ned til den tredje, passere vi-
dere til den femte og fokuseres på den syvende. Disse
ord betyder ikke det, de øjensynligt synes at sige. Den
tredje, den femte og den syvende ligger i den første og
kommer fra det åndelige liv i den centrale sol. Da våg-
ner det højeste i den, der véd, og i den, der skal heales,
og således er de to én. Dette er et dybt mysterium. Den
forenede healingskraft udfører det ønskede arbejde. Den
kan føre til døden, den store befrier, og således genop-
rette den femte, den tredje, den første, men ikke den sy-
vende.

Denne dynamiske første stråle energi anvendes sædvanligvis
af den uddannede åndelige healer, når han er helt overbevist
om, at patientens time er inde, og befrielse nærmer sig. I de
tilfælde, hvor den første stråle er sjælsstrålen hos enten healer
eller patient, skal anvendelsen af første stråle energi ske fra
hovedcenter til hovedcenter og derfra til sygdomsområdet og
til det center, der er knyttet til denne region. Dette kan inde-
bære (såfremt helbredelse er mulig og karmisk korrekt) en
midlertidig forværring af sygdommen. Det skyldes, at den
indstrømmende energi »meget dynamisk uddriver« selve ki-
men eller rødderne til sygdommen. Der kan forekomme tem-
peraturstigning eller en form for kollaps. Både healer, patient
og den ansvarlige læge må være forberedt på dette og foreta-
ge de nødvendige fysiske forholdsregler til lindring – for-
holdsregler, som ordineres af den etablerede lægevidenskab,
og som vil modvirke den rent fysiske reaktion. Når patientens
sjælsstråle ikke er den første stråle, men første stråle derimod
er personlighedsstrålen, så må healeren kun med største for-
sigtighed anvende første stråle energi og arbejde meget lang-
somt og gradvist gennem det center, som styres af en af strå-
lerne 1, 3, 5, 7, og som ligger nærmest det syge område. Lad
energien passere gennem dette center og derefter til det cen-
ter [side 372] (uanset hvilket), der er relateret til den syg-
domsramte region. Hører dette center til strålegruppen 3, 5, 7,
så må healeren udvise ekstra forsigtighed, for ellers vil den
dynamiske første stråle energi nedbryde og ikke helbrede.

2. Anden stråle metode.

Må den helbredende energi strømme ned og føre med
sig det dobbelte princip af liv og magnetisk kraft. Må
den magnetiske levende kraft tiltrække og supplere det,
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som er til stede i den syvende, og som sætter fire og
seks op mod tre og syv, men som ikke befatter sig med
fem. Den cirkulerende, inddragende strømhvirvel – der
strømmer ned til punktet – forstyrrer, fjerner og supple-
rer derefter. Sådan fuldføres arbejdet.

Hjertet slår. To hjerter slår som ét. De tolv i legemet,
de tolv i hovedet og de tolv på sjælsplanet stræber og
samarbejder som ét, og sådan fuldføres arbejdet. To
energier når frem til denne fuldbyrdelse, og de tre, hvis
antal er tolv, responderer på de større tolv. Livet vender
tilbage og årenes antal øges.

Hvis dette urgamle udsagn læses i lyset af den kundskab, I
måtte være i besiddelse af (og I besidder formodentlig mere,
end I er klar over), specielt kundskaben om centrene, så vil
den første og enkleste tolkning vise sig.

3. Tredje stråle metode.

Healeren står og væver. Fra den tredje, den femte, og
den syvende samler han det nødvendige til livshjertet.
Han fører energierne sammen og får dem til at tjene den
tredje. Han skaber således en strømhvirvel, som den sy-
ge må stige ned i, og healeren følger ham. Og alligevel
forbliver de begge i ro og fred. Sådan må Herrens engel
stige ned i vandenes dyb og hente det helbredende liv.
[side 373]

Her omtales »vandenes dyb«. Det kan give anledning til man-
ge tvivlsspørgsmål om betydningen. Den elementære fortolk-
ning er, at det i virkeligheden har relation til den centrale og
vigtigste årsag til mange sygdomme (hvilket vi tidligere har
været inde på), den emotionelle natur, som guddommens
tredje aspekt har til opgave at kontrollere. Tænk nøje over
dette, da det rummer megen oplysning.

Den næste healingsmetode er længere og mere svært til-
gængelig. Det vil være meget lidt af den, I vil kunne forstå.
Den er helt og holdent relateret til mennesket selv og til afo-
rismen: »Menneske, kend dig selv«.

4. Fjerde stråle metode.

Healeren kender stedet, hvor dissonans findes. Han ken-
der også lydens magt og den lyd, der skal høres. Ved at
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kende den tone, som den fjerde store gruppe reagerer
på, og ved at forbinde den med de store skabende ni, så
intonerer han den tone, der bringer udfrielse, den tone,
der fører til absorption i den ene. Han instruerer det lyt-
tende øre hos den, der skal have behandling, og på sam-
me måde instruerer han det lyttende øre hos den, der må
gå videre. Han kender naturen af den lyd, der skænker
den helbredende berøring, og også den, der siger: Afgå
ved døden. Og sådan fuldbyrdes arbejdet.

Den fjerde metode er den, som – i mangel af virkeligt kend-
skab til strålerne – kan være til generel nytte, fordi den fjerde
stråle styrer det fjerde naturrige, menneskeriget. Healeren,
der anvender denne metode (men sådanne healere findes
praktisk talt ikke i vor tid, da den fjerde stråle ikke er i inkar-
nation), healer hovedsagelig ved at anvende den bedst egnede
lyd eller lyde. I de første stadier, når denne metode skal mani-
festeres, vil healeren anvende musik i stor udstrækning for at
opnå en bedring eller for at lette dødsprocessen. Det vil imid-
lertid blive musik med én konstant tilbagevendende akkord,
og den vil indeholde tonen for den fjerde stråle og for menne-
skeriget. Healing ved hjælp af lyd vil blive en af de første be-
handlingsmetoder, [side 374] der vil være udviklet ved slut-
ningen af det næste (enogtyvende) århundrede. Det vil være
til ingen nytte at give mere information om dette, før den fjer-
de stråle igen indleder en manifestationscyklus.

5. Femte stråle metode.

Det, der er blevet givet, skal anvendes. Det, der kommer
til syne under den givne fremgangsmåde, skal finde sin
plads i healerens plan. Det, der er skjult, skal gøres syn-
ligt, og fra de tre vil stor viden fremkomme. Healeren
søger disse. Til disse lægger healeren de to, der er som
én, og sådan må den femte spille sin rolle, og de fem må
spille deres rolle, og de fem må fungere, som var de én.
Energierne strømmer ned, passerer igennem og forsvin-
der, og de lader ham tilbage, der kan respondere med en
karma, der endnu skal udlignes, og de tager ham med
sig, som ikke kan respondere sådan, og som ligeledes
må forsvinde.

Den tydeligste og mest enkle betydning af femte stråle meto-
den er, at healeren, der arbejder videnskabeligt og hovedsage-
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ligt på de konkrete niveauer, benytter sig af alle hjælpemid-
ler, der kan føre til helbredelse, idet han begynder med en
hensigtsmæssig fysisk behandling og fortsætter med mere
subtile behandlingsmetoder. Igen vil jeg fremhæve, at det kan
være ligeså guddommeligt at anvende fysiske hjælpemidler,
som det er at anvende de mere mystiske metoder, som vor
tids metafysiske healer tror er langt mere effektive. Sådan
som al nutidig viden, der overalt er blevet udviklet på det fy-
siske plan af indsigtsfulde og geniale mandlige og kvindelige
personligheder, er til nytte for disciple og indviede i tid og
rum, sådan er også lægevidenskaben til nytte. Sådan som di-
sciple og indviede må anvende de forskellige videnskaber på
den rette måde for at kunne tilvejebringe åndelige resultater,
sådan må det også være for healerens arbejde.

Alt arbejde bliver åndeligt, når det udføres med det rette
motiv, når skelneevne anvendes med klogskab, og når sjæls-
kraft [side 375] føjes til den viden, der er opnået i de tre ver-
dener. En dynamisk anvendelse af en af de syv energistrøm-
me tillige med den moderne læges sunde forståelse og arbej-
de, bistået af healeren (der virker som katalysator), kan skabe
mirakler, når skæbnen tillader det. Den metafysiske healer,
der udelukkende arbejder på de subtile niveauer, er lig den
åndelige arbejder, for hvem det konstant mislykkes at frem-
skaffe de nødvendige økonomiske midler på det fysiske plan.
Dette skyldes ofte en subtil – omend sædvanligvis ikke er-
kendt – overlegenhedsfølelse, som den almindelige healer og
esoterikeren har, når de betragter problemet med henholdsvis
at opnå fysisk helbredelse eller at skaffe penge. Tænk over
dette og forstå, at femte stråle metoderne fører helt ned til det
fysiske plan, hvor de først skaber konflikt og til sidst fremkal-
der et fysisk resultat, der har den ønskede karakter. Jeg har
givet flere detaljer og mere information, i det jeg har sagt om
femte stråle metode, end det jeg har sagt om nogle af de an-
dre metoder.

6. Sjette stråle metode.

Må kraften strømme ned ved at kløve vandene, udbry-
der healeren. Han tager ikke hensyn til, hvordan vande-
ne vil respondere. Ofte bringer de høje bølger og skræk-
kelige og forfærdelige hændelser. Resultatet er godt.
Sygdommen vil forsvinde, når stormen har lagt sig, og
energien har fuldbyrdet sin planlagte skæbne. Kraften
tvinges til at trænge lige ind i hjertet, og den må søge en
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passage og en vej i enhver kanal, nadi, nerve og i milten
for at konfrontere fjenden, der har tiltvunget sig adgang
og slået sig ned for at leve dér. Den, som kun ser en per-
fekt funktion, og som ikke tåler indblanding, foretager
en skånselsløs, pludselig og fuldstændig udstødning.
Den perfekte funktion åbner derefter porten til det evige
liv eller til et liv på jorden for endnu et lille stykke tid.

Denne metode er bemærkelsesværdig kraftig og pludselig,
når healeren er på sjette stråle. Resultaterne er drastiske og
smertefulde, [side 376] men de er sikre – helbredelse eller
død, og ofte det sidste. Healeren på sjette stråle er i vor tid
sjældent disciplineret eller klog, hvilket skyldes, at vi nu be-
finder os ved afslutningen af sjette stråles cyklus. Når sjette
stråle igen kommer i manifestation, vil menneskeheden have
gjort store fremskridt på Vejen, og den nuværende aggressi-
ve, selvsikre, fanatiske sjette stråle healer vil ikke vise sig
igen. I dag er de i flertal, og deres arbejde er ikke godt. De er
velmenende, men metoderne anvendes på ukyndig måde, og
resultatet retfærdiggør ikke healerens forsikringer, der ofte
fører til, at patienten vildledes.

7. Syvende stråle metode.

Energi og kraft må mødes, og sådan udføres arbejdet.
Farve og lyd må mødes og forenes i ordnet rækkefølge,
og sådan kan det magiske arbejde fortsætte. Substans og
ånd må fremkalde hinanden og skabe det nye og gode
ved at passere gennem centret hos den, der søger at
hjælpe. Healeren giver således livsenergi til det svage
liv og driver det videre eller forankrer det endnu dybere
i skæbnens greb. Alle syv skal anvendes, og gennem de
syv må de energier passere, som behovet kræver. Der-
ved skabes det nye menneske, som altid har eksisteret,
og som altid vil eksistere, enten her eller dér.

I denne metode har I nøglen til dem alle, fordi arbejdet for en
syvende stråle healer består i at sammenføre det liv og den
substans, der må erstatte den substans, der er syg, og i at
bringe nyt liv til at underbygge helbredelse. Livets herlighed
ligger i fuldbyrdelse og fremkomst. Dette er hovedopgaven
og den største belønning for alle sande healere. Det er denne
metode med tiltrækning og substitution, der vil blive ført
frem til et videnskabeligt højdepunkt i den kommende nye
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tidsalder, hvor den syvende stråle vil dominere på vor planet,
og fremkalde det, der er nyt og påkrævet og være bestemmen-
de for den kommende kultur, civilisation og videnskab. (EH
e.706-713; EH d.648-655). [side 377]

Strålerne og sygdom

Al sygdom og dårligt helbred er et resultat af, at en eller flere
af de syv typer af energi er aktive eller inaktive i deres virk-
ning på det menneskelige legeme. Alle fysiske sygdomme
fremkommer som følge af disse ufuldkomne energiers påvirk-
ning, efterhånden som de rammer, trænger ind i og passerer
gennem centrene i legemet. Alt afhænger af de syv centres til-
stand i det menneskelige legeme. Det er gennem disse centre,
at de upersonlige energier virker, bringer liv, sygdom og død,
stimulerer ufuldkommenhederne i legemet eller bringer hel-
bredelse til legemet. Hvad mennesket angår, afhænger alt af
det fysiske legemes tilstand, sjælens alder og de karmiske
muligheder. (EH e.304-305; EH d.289).

Sygdomstyperne varierer med individets temperament, og
temperamentet er på sin side afhængig af strålekvaliteten.
Mennesker på forskellige stråler er disponerede for forskelli-
ge lidelser.

… Jo mere fremskreden aspiranten er, desto større er sand-
synligheden for, at de sygdomme han lider af vil være umis-
kendelige og komme markant til udtryk på grund af sjælens
stimulerende kraft, idet den i mere eller mindre udtalt grad
gør sig gældende. (EH e.66-67; EH d.73-74).

At et menneske bliver forskånet for disse sygdomme, er dog
ikke tegn på åndelig overlegenhed, det kunne muligvis være
et udtryk for det, som en af mestrene har benævnt »den dybe-
ste åndelige selviskhed og selvtilfredshed«. Den indviede af
tredje grad kan holde sig fri af ovennævnte, men kun fordi
han har frigjort sig selv fuldstændigt fra blændværk, og fordi
intet aspekt af personlighedslivet længere har magt over ham.
Alle stråletyper er i lige høj grad underkastet disse særlige
problemer. Den syvende stråles mennesketype er dog specielt
udsat for de problemer, vanskeligheder og sygdomme, der har
tilknytning til kredsløbet. Årsagen til dette er, at denne stråle
har at gøre med livets udtryk og manifestation på det fysiske
plan samt med organiseringen af relationen mellem ånd og
stof i [side 378] formen. Den syvende stråle medvirker i dag i
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skabelsen af den nye orden og arbejder med etableringen af
den frie cirkulation og som følge heraf med at befri menne-
skeheden fra fortidens sygdomme og problemer. (EH e.128-
129; EH d.129).

Virkningerne af denne (syvende) strålekraft er meget speciel-
le, og de vil blive langt mere fremherskende end hidtil, efter-
som denne stråle nu er ved at vokse i styrke. Det er denne
energi, som i større grad er ansvarlig for infektioner og for
smitsomme sygdomme. Ledemotivet for den syvende stråles
virke er at sammenføre liv og stof på det fysiske plan. Dette
er imidlertid, når vi ser det ud fra ufuldkommenheden, en
sammenføring (hvis I kan forstå betydningen) af liv, livene og
den generelle levendegørelse i den skabende proces. Dette
symboliseres af sammenblandingen og af den evige bevægeli-
ge vekselvirkning mellem alt liv i alle livsformer. Resultatet
bliver derfor, at alle kim og bakterier bringes til aktivitet i de
omgivelser, der nærer dem bedst. (EH e.304; EH d.288-289).

På det astrale plan findes der … i ethvert astralt legeme syv
… brændpunkter, hvorigennem energi kan strømme ind og
derfra stråle videre til de vitale centre i det æterisk fysiske le-
geme som syv differentierede krafttyper. Disse krafttyper
fremkalder både dårlige og gode virkninger svarende til det
negative tætte fysiske legemes kvalitet. Om det bliver gode
eller dårlige virkninger beror således på strålens eller kraftens
type, og det vil muligvis have jeres interesse at studere tabel-
len … over disse gode og dårlige virkninger og deres korre-
sponderende sygdomme. … [side 379]
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Astral kraft Center Dårligt aspekt Sygdom Godt aspekt

Første stråle . . . . . 
Vilje eller magt

Hoved- . . . . . . Selvmedlidenhed . . 
Det dramatiske jeg

Cancer . . . . . . . . . . Offervilje
Dedikation af
jeg’et

Anden stråle . . . . . 
Kærlighed-visdom

Hjerte- . . . . . . Egenkærlighed . . . 
Personlighed

Hjertebesvær . . . . . 
Mavebesvær

Sjælskærlighed
Gruppekærlighed

Tredje stråle . . . . . 
Aktivitet

Sakral- . . . . . . Seksualitet . . . . . . .
Overaktivitet

Kønssygdomme . . . Forældrekærlighed
Gruppeliv

Fjerde stråle . . . . . 
Harmoni

Ajna- . . . . . . . Selviskhed . . . . . . .
Dogmatisme

Sindssygdomme . . . Mysticisme

Femte stråle . . . . . . 
Viden

Strube- . . . . . . Lavere psykisme . . Forkert stofskifte . . 
Visse cancer-
sygdomme

Kreativitet
Sensitivitet
Inspiration

Sjette stråle . . . . . . 
Hengivenhed

Solar plexus . . Emotionel . . . . . . .
tilbøjelighed

Nervesygdomme . . . 
Mavekatar
Leverbesvær

Stræben
Korrekt orien-
tering

Syvende stråle . . . . 
Organisation

Rygsøjlens . . . 
basis 

Selvinteresse . . . . .
Ren selviskhed
Sort magi

Hjertesygdomme . . . 
Svulster

Hvid magi

(EH e.50-51; EH d.59-60)

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



[side 380]

Hvor kræfternes frie spil mellem det æteriske legeme og det
astrale legeme er blokeret, vil der opstå problemer, og hvor
der ikke er fri passage mellem det æteriske legeme og det fy-
siske legeme, hvilket også involverer nerveganglierne og det
endokrine system, vil der ligeledes opstå vanskeligheder. Den
nære relation mellem det fysiske systems syv store centre og
de syv store kirtler må aldrig glemmes. Disse to systemer
danner tilsammen et tæt forbundet styrende system, hvor kirt-
lerne og deres funktioner betinges af de æteriske centres til-
stand. Disse betinges igen af den inkarnerede sjæls udvik-
lingstrin og erfaring, af denne sjæls specielle polarisering i
inkarnationen, og af menneskets stråler (personlighedens og
sjælens). Glem ikke, at menneskets fem aspekter (sådan som
det fungerer i de tre verdener) er betinget af bestemte stråle-
kræfter: strålen for sjælen, strålen for personligheden, og strå-
lerne for det mentale, det astrale og det fysiske legeme. Alle
disse vil blive erkendt og definitivt taget med i betragtning i
den kommende nye tidsalder, og denne viden vil over for hea-
leren afsløre centrenes sandsynlige tilstand, den rækkefølge, i
hvilken de er blevet aktiveret, samt deres individuelle grund-
tone eller toner. Den nye lægevidenskab vil på afgørende må-
de bygge på videnskaben om centrene, og på denne viden vil
alle diagnoser og mulige behandlinger blive baseret. (EH
e.77; EH d.83).

Lægevidenskab i den nye tidsalder

Lægerne i den nye tidsalder vil til sidst have viden nok til at
kunne relatere de forskellige strålekræfter til de centre, de har
tilknytning til. Som følge heraf vil de have kendskab til, hvil-
ken type af kraft, der er ansvarlig for tilstande – gode såvel
som dårlige – i enhver del af legemet. En dag, når der er ud-
ført mere omfattende undersøgelser og forskning, vil lægevi-
denskaben bygge på viden om det vitale legemes eksistens og
dets energisammensætning. Man vil til den tid opdage, at
denne videnskab vil være langt mere enkel og mindre kompli-
ceret, end den nuværende lægevidenskab. I dag er lægeviden-
skaben nået til et sådant punkt af kompleksitet, at det er ble-
vet [side 381] nødvendigt at have specialister, som har kend-
skab til et enkelt område af legemet og til dets indvirkning på
hele det fysiske legeme. Den almindelige praktiserende læge
kan ikke overkomme at sætte sig ind i den mængde af detal-
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jeret viden, der nu findes om det fysiske legeme, dets forskel-
lige systemer, deres gensidige relation og deres virkning på
de mange dele, der udgør hele mennesket. Kirurgien vil fort-
sat være optaget af de anatomiske behov i det menneskelige
legeme. Inden længe vil lægevidenskaben rette sin opmærk-
somhed mod det æteriske legeme og dets tilhørende cirkule-
rende energisystem, dets tæt sammenknyttede relationer og
strømmen mellem de syv centre, mellem selve centrene og de
regioner, de styrer. Dette vil markere et meget betydnings-
fuldt fremskridt i en klog og nyttig fremgangsmåde. Det vil
indebære en fundamental forenkling og vil føre til mere kor-
rekte helbredelsesmetoder, specielt når det clairvoyante syn
er blevet udviklet og erkendt og opfattet af videnskaben som
en udvidelse af det normale syn. (EH e.276-277; EH d.264).
[side 382]

Afslutning

Tab ikke modet … Hvis du og dine gruppebrødre vil arbejde
med disse stråleideer og opfatte jer som forenet i en helhed
og ikke se jer som forskellige enheder, så vil I hurtigt blive
klar til at arbejde i gruppe … (DNA1 e.198; DNT1 d.226).

Og sådan står de – menneskeheden og Hierarkiet. Og sådan
står du … , personlighed og sjæl, fri til at gå fremad ind i ly-
set, hvis det er din beslutning, eller til at blive stående uden
at gøre fremskridt, uden at lære noget og uden at komme ud
af stedet; du er lige så fri til at vende tilbage til identifikatio-
nen med vogteren, idet du således siger nej til englens indfly-
delse, afviser en umiddelbart forestående mulighed og udsky-
der dit afgørende valg til en langt senere cyklus. Det gælder
for dig og for menneskeheden som helhed. Vil menneskehe-
dens tredje stråle materialistiske personlighed dominere den
nuværende situation, eller vil dens kærlighedssjæl vise sig
som den mest magtfulde faktor, der tager hånd om person-
ligheden og dens små problemer, og som leder den til at skel-
ne ret og til at erkende de sande værdier og på den måde ind-
føre tidsalderen for sjælens eller hierarkisk herredømme? Ti-
den alene vil vise det. (GLA e.160; BLV d.146).

Jeg spørger af og til mig selv, om I forstår den epokegørende
betydning den undervisning har, som jeg har givet om de syv
stråler som manifesterende energier. Spekulationer om na-
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turen af den guddommelige treenighed har altid indgået i
fremskredne menneskers drøftelser og tanker – og sådan har
det været siden tidernes morgen, da Hierarkiet begyndte sin
uafbrudte opgave med at påvirke og stimulere den menneske-
lige bevidsthed – men der er i al almindelighed ikke givet in-
formation om de syv ånder foran treenighedens trone, og kun
et fåtal af både fortidens og nutidens skribenter har berørt
disse væseners natur. Den information, jeg nu har givet jer
om de syv stråler og de syv stråleherrer muliggør, at meget
mere kan opdages. Disse syv store liv kan opfattes og betrag-
tes som de [side 383] gennemtrængende essenser og de virk-
somme energier i alt, som er manifesteret og håndgribeligt på
det fysiske plan så vel som på alle plan for guddommeligt ud-
tryk. Når jeg siger dette, mener jeg ikke kun det kosmisk fysi-
ske plan (der består af de syv plan i vort system), men også
det kosmisk astrale og det kosmisk mentale plan. (EH e.583;
EH d.540).

Når der mediteres, når man gør sig umage for at beherske de
lavere legemer, … vil det blive stadigt lettere at bringe den
åndelige indre oplysning og guddommelige energi, som er
sjælens arv, ind i den lavere personlighed på det fysiske plan.
Lidt efter lidt vil lyset bryde igennem, år efter år vil styrken af
den højere kontakt vokse, gradvis vil nedstrømningen af gud-
dommelig kærlighed og visdom i hovedcentrene tiltage, indtil
hele det lavere menneske er omformet, dets hylstre forædlet,
kommet under kontrol og anvendt. Mennesket på jorden vil
da demonstrere sine evner som leder, lærer eller praktiker i
overensstemmelse med den større stråle, som hans monade
befinder sig på. (RI e.7; SI d.19).

Min bøn og mit ønske er, at I klart må se jeres mål, og at »je-
res hjertes styrke« må vise sig tilstrækkelig til opgaven. (RI
e.703; SI d.696). [side 384]
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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 ud-
trykker visse centrale sandheder, som alle mennesker natur-
ligt og normalt accepterer – eksistensen af en oprindelig in-
telligens, som vi vagt kalder Gud; at den bevægende kraft bag
det synlige univers er kærlighed; at en stor individualitet,
som de kristne kalder Kristus, kom til jorden og legemliggjor-
de 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 guddommelige plan kan virkelig-
gøres.

Alice A. Bailey
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[side 385-399]

Register

A
Ajnacenter, 88
Antahkarana –

6. rodraces, 146
bygning af, 247
bygningsproces afhænger af skabende

forestillingsevne, 248
projicere, og drive frem ved hjælp af

magtord, 249
skabelse og udvikling af, 227

Aquarius. Se: Vandbærerens tegn
Arbejderbevægelsen, 181
Aries. Se: Vædderens tegn
Arisk race, definition, 325
Ashram – Ashramer –

centre for undervisning, 173
D.K.'s, 173
for kærlighed-visdom, 172
K.H.'s, 173
syv store, stråler, 172
syvende stråle, ved at eksternalisere, 353

Aspektstråler, tre, defineret, 23
Astrallegeme –

centre, 378-379
femte stråle som transformerende

mellemled, 328
planetarisk, 356
stråler, 168, 274, 296

Astralplan –
omformes af sjette stråle, 320-321
orden genoprettes af syvende stråle, 316
religiøs impuls, 327
styres af sjette stråle, 318

Astrologi –
forudsigende, befatter sig ikke med, 87
mundan, 88
og –

de fire lavere centre, 88
det æteriske legeme, 215-216

videnskab om triangler, 94
Atletik, 182

B
Blavatsky, H.P., 176
Blændværk –

fem typer, 357-358
hos disciple på prøve, 363-365
ophør af kontakt med, 330
opløsning af, 356-366
sjette stråle aspiranters, 363

Brasilien –

og fjerde stråle, 151
under indflydelse af anden stråle, 150

Buddha, herren –
arbejder gennem anden stråle ashram, 172
på anden stråles visdomsaspekt, 55-56
repræsenterer visdomsenergien, 55

Buddhaer –
Aktivitetens, 323
strålen for, 53

Buddhisk plan, hierarkisk aktivitet, 352
Byttehandel, 132

C
Cancer. Se: Krebsens tegn
Capricorn. Se: Stenbukkens tegn
Carlyle, 51
Center – Centre –

3 højere, 220
ajna-, 88
astrallegemets, 378-379
fire lavere, 88, 220
hjerte-, 88
hjerte- –

fokuserer første stråles livsaspekt, 221-
222

formidler af anden stråle, 221
hoved-, 88
hoved-, formidler af første stråle, 221
i hovedet, 88
milt-, 88
og –

impressionsvidenskaben, 221
indvielse, 309
meditation, 239

relation til endokrine kirtler, 380
rygsøjlens basis, 88
sakral-, 88, 139, 313
solar plexus, 88
som formidlere af stråleenergi, 220-224
strube-, 88
strube-, formidler af tredje stråle, 221
syv, og syv stråler, 214-215
udvikling af, 222
ved rygsøjlens basis udtryk for første stråle,

222
æterisk legemes, 214, 355

Civilisation –
den nye, 131
og strålerne, 18

Curie, ægteparret, syvende stråle disciple, 159
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D
Demokratisk –

frihed, 350-351
ideal, 111

»Den Ene, om hvem intet kan siges,«  87, 92
»Den gamle af dage,« 113
Deva – Devaer –

healings-, 176
mentalplanets, 175
mesteren Hilarion samarbejder med, 178
samarbejde med, 144
æternes, 143, 182

Devariget –
i næste runde, 167
og mesteren Serapis, 178

Discipel – Disciple –
anden stråle, virker gennem undervisere,

130
fem betingende stråler, 259-260
fjerde stråle, arbejde i relation til De Fore-

nede Nationer, 351
indvielsesprøver, 309
modtager to energistrømme, 309
må –

tilpasse sig planen, 268
udvikle rette menneskelige relationer,

336
sjette stråle, 209-210
strålediagram, 262, 263
syvende stråle, arbejde med –

idealisme, 347
penge, 352-353

Discipelskab –
accepteret, vejen for, 232
anden stråle styrer, 232
konflikt mellem sjæls- og personligheds-

stråle, 189
stråler og tjeneste, 341

Djwhal Khul, mesteren –
arbejder med healingsdevaer, 176
ashram, 173
på anden stråle for kærlighed-visdom,

176
Dyrearter, visse, vil uddø, 182, 184
Dyreriget –

individualisering, 166
lyd og farve, 183
og sjette stråle, 157-158
strålepåvirkning, 159
stråler, 164

Død –
den store befrier, 331
første stråle bringer, 120
livet efter, interesse for, 138
mål for første stråle, 28
relation til princippet om konflikt, 330-

331
skønhed ved, 106

E
Edison, 146
Ego, stråle –

direkte virkning på astrallegeme, 257
fremkalder gruppebevidsthed, 258
Se også: Sjælsstråle

Elefanter, på første stråle, 166
Elektriske fænomener, tre næste sandheder

åbenbares, 145
Emotioner, renselse, 319

F
Fanatisme –

guddommelig, 245
legemliggøres af Mars, 99
religionskrige har oprindelse i, 64
separatistisk, 210

Farve –
definition, 73
i naturen, 163
og dyreriget, 183
stofs, 74
strålernes, 72-76

Fiskenes tegn (Pisces) –
beslægtet med første stråle, 97, 98
formidler anden og sjette stråle, 94
hersker og stråle i forbindelse med –

det almindelige menneske, 96
disciple og indviede, 97
hierarkierne, 98

stråler, 106
Fisketidsalderens cyklus, sjette stråle mest

aktiv, 133
Fjer, tre, symbol, 149
Forklarelse –

indvielse, 326
vision, 92
Se også: Indvielse, tredje

Form, fysisk, under tredje stråles kontrol, 69
Fornuft, sund, og femte stråle, 207
Forståelse –

virke uophørligt for, 126
vækst i, 139

Frankrig –
slægtskab med Storbritannien, 149
tredje stråle personlighedsstråle, 151, 153

Fred og forståelse, virke for, 126
Fri vilje, menneskets, 107
Frihed –

demokratisk, 350-351
individuel, 354
syvende stråle baner vejen for, 143

Frimureri –
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ceremonier, ukendte virkninger, 179
og syvende stråle, 68

Frygt, anden stråle menneskers, 362
Følelse, kærlighed indtager dens plads, 192

G
Gemini. Se: Tvillingernes tegn
God vilje –

energi, 126
kan bringes frem i forgrunden af inter-

national arbejderbevægelse, 181
må bestå sin prøve i forbindelse med

penge, 133
planetarisk Logos' hemmelige hensigt,

338
udvikling af åndelig bevidsthed viser sig

som, 305-306
Gruppe –

bevidsthed, 258
indvielse –

forudsætninger for, 309-311
i Vandbærerens tidsalder, 311
indført som følge af hurtig udvikling af

åndelig bevidsthed, 305
»åndelig opgave,« 310

tjeneste, stråler, der betinger, 354-355
Grækenland, Stenbukken som personligheds

hersker, 154
»Gud er kærlighed,« 16
Gudesønner, manifestation, 181, 321
Gudsriget –

form, eksisterer på mentalplanet, 322
fremkomst, 321
stiger ned på jorden, 325

H
Harmløshed, stræbe efter, 348
Healer, arbejde med kærlighedsaspekt, 367
Healing –

devaer, 176
healerens og patientens stråler, 367-368
lægevidenskab i den nye tidsalder, 380-

381
metoder, syv, 370-376
og strålerne, 366-381

Heste, på sjette stråle, 166
Hierarkiet –

arbejder gennem tilvejebringelse af kriser,
180

det åndelige, 172-180
et planetarisk center, 111, 115
formidler kærlighedsenergi, 111, 116
frembrydende ideer, 122
planens vogter og ansvarlig for gennem-

førelse, 14
på anden stråle, 114, 128

Hilarion, mesteren –
arbejde, 145
på femte stråle, 178
stimulerer psykisk forskning, 178

Historien –
baseret på fremkomst af ideer, 111
strålernes indflydelse på, 107

Hjernen, brændpunkt for sindet på det fysiske
plan, 323

Hjertecenter, 88, 221
Hjertesygdomme, 379
Horoskop –

almindeligt, har ingen betydning, 88
ortodoks, passer på størstedelen af menne-

skene, 96
personlighedslivets, 88

Hovedcenter, 88, 221
Hunde, på anden stråle, 166

I
Ideal –

demokratisk, 111
pan-amerikansk, 151

Idealisme –
en sjette stråle kraft, 65
Mars står for, 99
på prøvestadiets vej, 232
sjette stråle, 36-38
vil styre rette menneskelige relationer, 336

Identifikation, slutstadiet for sjælens udvik-
ling, 308

Ideologier –
formuleres af femte stråles energi, 326
sjette stråles værk, 318-319, 320, 321
tre vigtigste, 111

Illusion, femte stråle menneskers, 363
Impressionsvidenskab, 221
Indien –

på fjerde stråle, 151, 153
Stenbukken som personligheds hersker,

154
stråleforbindelse med Storbritannien, 149
vil frigøre lys til menneskeheden, 149

Individualisering –
og de syv stråletyper, 41-49
stadium, 189

Indvielse –
anden –

6. logos' aggressive ild mærkes, 305
dåben i Jordan, sjette stråle, 317-321
dåbens vande, 319
emotionelle reaktioner, 317, 319, 320
relation til solar plexus center, 309
yderst vanskelig at tage, 306

aspiranters, 143
femte –

Kun til privat brug. © Copyright 1995 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1999. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2016



3. logos' blandende kraft mærkes, 305
den højere evolutions vej, 337
lys kastes over planen, 337
relation til basiscenter, 309
åbenbaringen, første stråle, 337-339

fjerde –
4. logos' harmoniserende liv mærkes,

305
forsagelsen, fjerde stråle, 329-337
relation til hjertecenter, 309

første –
7. logos' magiske kraft mærkes, 305
fødslen i Betlehem, syvende stråle,

311-316
giver store ændringer i indstilling, 312
relation til sakralcenter, 309
vil stimulere til cyklus med ny skaben-

de kunst, 313
hver, giver mere myndighed over stråler-

ne, 305
menneskemassernes, 143
sjette –

2. logos' forenende varme mærkes, 305
Kristus har opnået, 305

syvende, 1. logos' dynamiske elektricitet
mærkes, 305

tredje –
5. logos' strålende lys mærkes, 305
forklarelsen, femte stråle, 322-328
hensigt med understråle åbenbares,

258
monadens energi begynder at styre,

189
relation til ajnacenter, 309

vej, 232
verdensdisciples, 143

Integrationsmetoder, 191-212
Intellekt –

fare ved, 145
femte stråle –

blændværk, 360
udvikler, 168

hovedbeskæftigelse for femte stråle men-
nesker, 363

menneskeriget udtryk for, 167
og tredje stråle, 56, 83
stimuleres af tredje stråle tjenere, 344
stolthed, 280
udvikles hurtigt i fremtiden, 253
vil tjene intuitionen, 169

Internationale relationer, rette, 354
Internationalisme, vækst i, 139
Intuition –

6. underraces, 146
evne for syntese, 92
fjerde stråle menneskers, 362

og –
fjerde stråle, 46-47, 61, 168
intellekt, 168
sjælenes rige, 168

Invokation, Den store –
indledende mantra for syvende stråle, 347-

348
kan etablere en forbindelse til viljens ener-

gi, 124-125
relation til Shamballa, 125
virkning, 108

Italien –
fjerde stråle vil blive fremherskende, 151
sjette stråle er magtfuld, 151

J
Japan, Stenbukken som personligheds her-

sker, 153, 154
Jesus, mesteren –

brændpunkt for energi til kristne kirker,
178

forener østerlandsk og vesterlandsk tanke-
gang, 176

på sjette stråle, 178-179
Jomfruens tegn (Virgo) –

beslægtet med –
anden stråle, 98
fjerde stråle, 97, 98, 102

formidler anden og sjette stråle, 94
herskende faktor i energitriangel, 95
hersker og stråle i forbindelse med –

det almindelige menneske, 96
disciple og indviede, 97
hierarkierne, 98

Jorden –
planetarisk hersker i Sagittarius (Skytten),

103
på 3. stråle, 94

Jupiter –
formidler 2. stråle, 94
herskeren for –

Aquarius (Vandbæreren), 104
Pisces (Fiskene), 106
Sagittarius (Skytten), 103

sammensmeltning af hjerte og forstand,
105

K
Karma –

fremskyndes af syvende stråle, 142
helbredelse afhænger af, 377
loven styrer strålers indbyrdes forbindelser,

78
og personlighedsstråle, 275

Karma yoga, 351
Katte, på tredje stråle, 166
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»Kend dig selv,« påbud, 255
Kirtler, endokrine, 380
Kitchener, stråler, 51
Kommunisme, 111
Konflikt, princippet om –

og –
den nye verdensorden, 335
verdenskrigen, 334

relation til død, 330
åndelig nødvendighed, 330

Konstellationer. Se: Stjernebilleder
Koordination, defineret som gruppefusion,

200-201
Se også: Samordning

Koot Humi, mesteren –
forener østerlandsk og vesterlandsk tanke-

gang, 176
repræsentant for anden stråle, 173, 175

Kost, 182
Krebsens tegn (Cancer) –

beherskes af Månen og Neptun, 101
beslægtet med 6. stråle, 97, 98
formidler tredje og syvende stråle, 94
herskende faktor i energitriangler, 95
hersker og stråle i forbindelse med –

det almindelige menneske, 96
disciple og indviede, 97
hierarkierne, 98

Krig –
afskaffelse af, 354
motiver til, ved at ændres, 122-123
relation til –

første stråle, 117
materialisme, 330

religions-, oprindelse i sjette stråle
fanatisme, 64

Krise – Kriser –
anden stråle, 196
femte stråle, 206
fjerde stråle, 201-202
første stråle, 193
individualiseringens, 117, 118
menneskehedens indvielse, 118
sjette stråle, 208-209
syvende stråle, 211-212
tredje stråle, 198-199

Kristendommen styres af sjette stråle, 66
Kristus –

arbejder gennem anden stråle ashram, 172
den –

første fra vor menneskehed, der op-
nåede guddommelighed, 175

kosmiske, 186
dobbelt virkning af genkomst, 141
en stor healer, 367
forbindelsesled mellem Hierarkiet og

Shamballa, 173
genkomst, 139, 141
planetarisk indvier, 318
repræsenterer anden stråle for kærlighed-

visdom, 175
Kristusbevidsthed, fødsel, 314
Kundaliniild, 147
Kunst, skabende –

forbindelse til første indvielse, 313
kan finde udtryk på alle stråler, 61

Kærlighed –
en stor forener og fortolker, 130
Gud er, 16
til –

penge, 132
sandhed, 207

tæt relation til sind, 328

L
Legeme, fysisk –

ikke et princip, 219
stråler, 168, 274

Lemurien, 117
Leo. Se: Løvens tegn
Leverbesvær, 379
Libra. Se: Vægtens tegn
Lidenskabsløshed, 232
Lilje, den franske (fleur de lis), symbol for

Frankrig, 149
Liv, kvalitet og tilsynekomst, 13, 14
Livet efter døden, interesse for, 138
Logos, planetarisk –

indvielse, 142
stråle, 254-255

Loven om –
helbredelse, 366
karma, 78
tjeneste, 348

Luther, stråle, 51
Lyd og farve, anvendelse, 144, 183
Lægevidenskab –

ny, vil baseres på videnskaben om cen-
trene, 380-381

nye skoler, grundlæggelse, 144
Løvens tegn (Leo) –

beslægtet med 2. stråle, 97, 98
formidler første og femte stråle, 94
herskende faktor i energitriangel, 95
hersker og stråle i forbindelse med –

det almindelige menneske, 96
disciple og indviede, 97
hierarkierne, 98

og Neptun, 101-102

M
Magiker – Magikere –
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hvid, arbejde, 138
inkarnation af, 145

Mahachohanen, repræsenterer tredje stråle,
175

Malerkunst, åbenbaring inden for, 178
Mantra – Mantraer –

betydning, 183
stråle-, 242

Manuen, repræsenterer første stråle, 175
Mars –

6. stråle, 94
styrer –

Skorpionen, 103
Skytten, 103-104

Materialisme –
førte til verdenskrig, 330
grav, menneskeheden ledes ud af, 337
menneskets intelligens har tjent, 132
og maya, 330
overvindes i Capricorn (Stenbukken), 95
svækker og korrumperer videnskab, 325-

326
tidsalder, 329-330

Mavebesvær, 379
Mavekatar, 379
Meditation –

brug af strålemantraer i, 241-242
egoisk stråle, som bestemmende for, 242-

246
en mental teknik, 239
fører til samordning, 196
personlighedsstråle, som bestemmende

for, 246-247
stråleformer, 239-241

Menneskeheden –
dominerende i denne runde, 167
identificerer sig med åndelige værdier,

170-171
opvækkes fra stoffets grav, 142
skal skabe enhed, harmoni og skønhed i

naturen, 200
stråler for mental-, astral- og fysisk

legeme, 168
Menneskeriget –

og fjerde stråle, 200
opgaver mht. riger under det menneske-

lige, 114
stråler, 167
tjeneste for dyreriget, 182
udstråling fra, 181
udtryk for tredje stråle, 59, 114, 116
væsen, på femte stråle, 157

Mennesket –
liv, omvæltning, 170
makrokosmos for lavere mikrokosmos,

158

påvirkes af stråling, 159
Mental –

aktivitet, forøget, 143-144
legeme, stråler, 168, 274, 284-295
plan –

gudsrigets form, 322
»substantiel« nøgle til universelt sind,

323
Merkur –

formidler 4. stråle, 94
styrer Skorpionen, 103

Mestre –
astral illusorisk form af, 197
stråler, 175-180

Millikan, en syvende stråle discipel, 159
Mineralriget –

og første stråle, 53
stråler, 158
syvende stråle styrer, 70, 158, 162
ydre fremkomst af æteriske plan, 161
øget udstråling, 159

Monade –
i samklang med syv strålevæsener, 14
manifesterer sig gennem sjæl og personlig-

hed, 206
stråle, 226
strålen for, påvirker det mentale legeme,

257
Morya, mesteren –

arbejder inden for området rette menneske-
lige relationer, 353

forener østerlandsk og vesterlandsk tanke-
gang, 176

inspirator for verdens statsmænd, 175
på første stråle, 175

Musik –
fjerde stråle kompositioner, 60
stor åbenbaring, 178

Mystiker –
og okkultist, syntese af, 341
sand natur, 231

Månen –
formidler 4. stråle, 94
planetarisk hersker for –

Krebsen, 101
Vandbæreren, 104-106

N
Napoleon, stråler, 51
Nationer –

De Forenede, styres i stor udstrækning af
fjerde stråle disciple, 351-352

styres af to stråler, 149
Neptun –

formidler 6. stråle, 94
planetarisk hersker for Krebsen, 101
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tilsløres af Solen, 101, 102
Nærværelsens –

engel –
en faktor ved svækkelse af illusion,

363
genspejles i »skytsenglen«, 197
og tærskelens vogter, 358
stilner vandene, 227
vogter vejen, 43

teknik, 363

O
Okkultisme, østerlandsk og vesterlandsk

skole for, 251
Okkultist og mystiker, syntese af, 341
Onde kræfter ødelægger, 143
Opstigende tegn, 87, 218

P
Penge –

den store prøve for den gode vilje, 133
konkretiseret udtryk for tredje stråle

energi, 132
krystalliseret energi, 132
kærlighed til, 132
syvende stråle disciples indflydelse på,

352-353
Personlighed –

første stråle, på verdensbegivenhedernes
skueplads, 119

stråler, 274-283
Personlighedsstråle –

altid understråle af åndelig stråle, 246
har sit vigtigste område for udtryk i fysisk

legeme, 257
Pisces. Se: Fiskenes tegn
Planen –

al tjeneste i overensstemmelse med, 342
anden stråle formulerer, 25
arbejde med, 20
beordret virkeliggørelse af, 161
betinger de syv strålers manifestation,

85-86
den rette forståelse af, 281
enhed i mangfoldighed, 117
evnen til –

at reagere på, 284
intuitivt at opfatte, 266

for den gode vilje, 269
fremskyndelse af, 124
fuldførelse af, energicentre virker for, 113
korrekt tilpasning til, 252
kortfattet fremstilling af, 13-14
legemliggøres ved anvendelse af ideer,

111
målrettet troskab over for, 320

nye ideer assimileres, 344
rodfæstet i syv strålevæsener, 13
skønhed i, 129
tilintetgørere arbejder for, 194
tjeneste for, 191, 192
viden om, 93
åbenbaring af, 199, 203, 212

Planetariske centre –
ideologier reaktion på energier fra, 111
samklang mellem, 115

Planeter, syv hellige, 13
Planeterne og de syv stråler, 91-94
Planteriget –

påvirkes af stråling, 159
relation til 4. stråle, 158
stor fuldbyrdelse af anden stråle, 164
stråler, 163

Plejaderne, 89
Pluto –

formidler 1. stråle, 94
hersker i Fiskene, 106

Politik, retskafne regeringer, 354
Princip, om at dele, 332
Psykologi –

esoterisk, 185-191
følelsen af dualitet, 185
indvirkning af strålekraft, 188
ny, grundtone, 41
nyere, undervise i, 252

R
Radioaktivitet, 146, 158, 159
Radium –

nøglen til første stråles mysterium, 53
og radioaktivitet, 146
opdagelse af, 162

Raja yoga, 196, 351
Rajas, handling, 59
Rakoczi, mesteren –

interesserer sig for ceremoniers virkninger,
179

på syvende stråle, 179
samarbejder med mesteren Hilarion om

projekt, 145
Regnbuebro, 247

Se også: Antahkarana
Reinkarnation –

proces, stråleaktivitet bag, 81
påvirkes af foregående livs personligheds-

stråle, 191
Relationer, rette menneskelige –

disciple og indviede arbejder for, 353-354
energien for, mesteren D.K. arbejder med,

176
idealisme vil styre, 336
må tilkendegives af disciple, 336
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udtryk for –
hvid magi, 314, 321
kærlighed-visdom, 176-177

undervise menneskeheden i, 335
videnskab om, 131, 354
vil mindske indflydelsen af princippet om

konflikt, 331
Religion, verdens-, ny –

videnskabelige ceremonier, 144
vil udvikles, 131

Religiøs enhed, vækst, 139
Ritual –

eller rytme, 71
og syvende stråle, 68, 70-72
tjeneste styres af, 71

Roosevelt, F.D., 354
Rusland, påvirkes af magtfuld sjette stråle

for idealisme, 151
Rygsøjlens basis, 88
Røst, folkets, offentlig mening, 121
Rådskammer, Verdens Herres, 115

S
Sagittarius. Se: Skyttens tegn
Sakralcenter, 88, 139, 313
Samarbejde, kunsten at, 131
Samklang, mellem –

planetariske centre, 115
Shamballa-Hierarkiet-menneskeheden,

125
Samordning –

astral-mental-sjæl, 319
resultat af fremtvungen stilhed, 198
skaber krise, 198, 201, 206, 208
som følge af meditation, 196, 239
syvende stråle discipels, 211
uhindrede relationer, 239
Se også: Koordination

Sanat Kumara –
anvendelse af guddommelig vilje, 127
og Shamballa-kraft, 127
personlighed for Verdens Herre, 116
virker gennem en triangel af energier, 113

Sandhed, kærlighed til, 207-208
Saturn –

formidler 3. stråle, 94
planetarisk hersker i –

Capricorn (Stenbukken), 104
Libra (Vægten), 102-103

Scorpio. Se: Skorpionens tegn
Serapis, mesteren –

giver livgivende impuls til musik, maler-
kunst og dramatik, 178

på fjerde stråle, 178
Shamballa –

disciple af, 120

energi påvirker nu menneskeheden di-
rekte, 123

kraft –
direkte indvirkning på menneskeheden

i år 2000, 127
menneskene vil udvikle styrke til at
udholde og modstå den, 128

overfører livsprincippet til alle former, 113
planetarisk center, 111, 115
relation til anden stråle, 221-222
repræsenterer strålen for magt eller hen-

sigt, 116
vender opmærksomheden mod menneske-

heden, 122
Sind, konkret, anvendelse af, 146
Sindet, som en lysbærer, 324
Sindssygdomme, 379
Sirius, 89
Sjælen, menneskets vigtigste energi, 225
Sjælsstråle, 226, 253-258, 263-274
Skelneevne –

på discipelskabets vej, 232
udvikling af, 135, 140

Skorpionens tegn (Scorpio) –
beslægtet med –

4. stråle, 98
6. stråle, 97

formidler fjerde stråle, 94
herskende faktor i energitriangel, 95
hersker og stråle i forbindelse med –

det almindelige menneske, 96
disciple og indviede, 97
hierarkierne, 98

styres af Mars og Merkur, 103
Skytsengel, 197
Skyttens tegn (Sagittarius) –

beslægtet med –
3. stråle, 97
6. stråle, 98

formidler fjerde, femte og sjette stråle, 94
herskende faktor i energitriangel, 95
hersker og stråle i forbindelse med –

det almindelige menneske, 96
disciple og indviede, 97
hierarkierne, 98

planetariske herskere, 103-104
Skønhed –

dødens, 106
en ny verden af, 110
Guds, åbenbaring af, 41
i plan, der er ved at tage form, 129
ingen, uden enhed, 60
planterigets, 164
skabe –

menneskehedens opgave, 200
ud af nuværende kaos, 108
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skabelsesprocessens, 25
vil fortrænge hæslighed og materialisme,

313
Smag, har karakteriseret sjette stråles pe-

riode, 135
Solar plexus center, 88
Solen, formidler 2. stråle, 94
»Solens hjerte,« 148
Solskin, indvirker på menneskeheden, 182
Solsystem – Solsystemer –

stråle, 90-91
syv, 93

Soltegn, energi, må tages i betragtning, 218
Spanien –

sjette stråle er magtfuld i, 151
Stenbukkens tegn som personligheds her-

sker, 154
styres af syvende stråle, 151, 153

Stenbukkens tegn (Capricorn) –
beslægtet med 3. stråle, 97
hersker og stråle i forbindelse med –

det almindelige menneske, 96
disciple og indviede, 97
hierarkierne, 98

herskende faktor i energitriangel, 95
jordtegn, 104
stråler, 94
styrer forskellige nationers personlig-

heder, 154
Stjernebilleder –

danner en triangel af energier, 94
styres af forskellige planeter, 95
zodiakens, 93, 94, 99-106

Storbritannien –
beslægtet med –

Frankrig, 149
Indien, 149-150

forbindelse med Tyskland, 149
krigserklæring, 107
relation til første stråle, 150
under indflydelse af anden stråle, 150

Store Bjørn, 89
Strubecenter, 88, 221
Stråle – Stråler –

anden –
altid i manifestation, 82
anvisning for disciple, 233
aspiranter er sædvanligvis bevidst om

blændværk, 361
astrallegeme, 296-297
blændværk, 359
cykler, 82
cyklisk tilnærmelse til menneskeheden,

128
det sande psykiske menneske, 341
egenskaber, 53

energi, undervisning et udtryk for, 55
formidles til verden af Hierarkiet, 128
formulerer planen, 25
guddommens hensigt, 29-30
helbredelsesmetode, 54, 372
Hierarkiet skabt af, 114
hunde på, 166
indigo, 16
integrationsmetode, 195-197
magtfuldt bidrag til verden, 128
mentallegeme, 287-288
mysterium findes i blomsternes dufte,

163
måde at nærme sig vejen på, 54
opbyggende aspekts energi, 114
personlighedsstråle, 280
relation til –

Aquarius (Vandbæreren), 97
Leo (Løven), 97, 98
planteriget, 163
Shamballa, 221
Virgo (Jomfruen), 98

sjælsstråle, 270-273
stjernebillede, 95
strålen for buddhaer, 53
styrer discipelskabets vej, 232
tjenestemetode, 340, 344
udøvere, 131
undervisningsprocesser, 350

aspekt- –
cykler, 81
farver, 75
kommer til udtryk gennem Shamballa,

Hierarkiet og menneskeheden, 221
navne, 23
tre, 24-26, 220

astrallegemets, 295-300
attribut- –

cykler, 81
farver, 76
fire, 26-27, 220
navne, 23-24
relation til naturrigerne, 157-158

definition, 15
diagrammer, 261-263
energier, fem dominerende, 108-109
fem –

er manifesteret i denne tid, 109-110
har praktisk betydning for mennesket,

227
femte –

anvisning for disciple, 235-236
blændværk, 360
egenskaber, 62
energi –

fører menneskeheden frem mod
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oplysning, 326
har stimuleret til mange ideologier,

326
skaber tankeformer, 323

forbindelse med loven om kløfter, 326
guddommens hensigt, 34-36
helbredelsesmetode, 63, 374-375
integrationsmetode, 204-207
kvalitet, konkret videnskab, 322
mentallegeme, 286, 293-295
måde at nærme sig vejen på, 63
personlighedsstråle, 281
relation til –

Aktivitetens Buddhaer, 323
Capricorn (Stenbukken), 104
femte indvielse, 338-339
menneskeriget, 158, 167
Taurus (Tyren), 99
tredje indvielse, 322-328

stjernebillede, 95
strålen for videnskab og forskning, 62
tjenestemetode, 340, 345-346
toner bort og går tilbage til normal

cyklus omkring årtusindskiftet, 85
udtrykker sig gennem videnskab, 325
udvikler –

intellekt, 168
sund fornuft, 207

videnskabsmanden, 341
fjerde –

anvisning for disciple, 234-235
begynder at inkarnere, 84
blændværk, 360
egenskaber, 59-61
forbinder occidenten og orienten, 155
guddommens hensigt, 32-34
helbredelsesmetode, 60, 373-374
integrationsmetode, 199-204
kunstner, 341
mentallegeme, 284-285, 289-293
musik, 60
måde at nærme sig vejen på, 60
personlighedsstråle, 280
relation til –

Aquarius (Vandbæreren), 98
Aries (Vædderen), 97
Brasilien, 151
fjerde indvielse, 329-337
Indien, 151
Italien, 151
menneskeriget, 167, 171-172, 190,

200
planteriget, 158, 163
Scorpio (Skorpionen), 98
Tyskland, 151
Virgo (Jomfruen), 97

Østrig, 151
sjæle ikke i inkarnation på dette tids-

punkt, 329
stjernebillede, 95
styrende faktor i menneskelige forhold,

60
tjenestemetode, 340, 345
udvikler intuition, 47, 61, 168

fysisk legemes, 300-304
første –

anvisning for disciple, 232-233
astrallegeme, 295-296
blændværk, 358-359
cykler, 80
destruktive element fører til krig, 117
egenskaber, 50
elefanter på, 166
fysisk legeme, 301
giver sig udtryk gennem lyd, 121
guddommens hensigt, 27-29
Guds vilje i verdens anliggender, 117
har skabt Shamballa, 113
helbredelsesmetode, 51, 371
integrationsmetode, 192-194
kulmination i Storbritanniens krigs-

erklæring i 1939, 107
legemliggør Guds dynamiske idé, 25
mennesker –

frygter emotion, 52
tærskelens vogter for, 361

mentallegeme, 284, 286-287
måde at nærme sig vejen på, 51
og verdenskrigen, 350
okkultist, 341
personlighedsstråle, 275-279
relation til –

femte indvielse, 337-339
Indien, 149
Pisces (Fiskene), 97, 98
syvende stråle, 160
Taurus (Tyren), 97, 98, 99-100

sjælsstråle, 263-269
stjernebillede, 95
styrer indvielsens vej, 232
tjenestemetode, 340, 343-344
ude af manifestation, 82
udtrykker sig gennem massernes røst,

121
vil om hundrede år få indflydelse på

astralplanet, 82
virkning på menneskeheden, 107
ødelæggelse, 120, 122

kosmiske –
aspekter af planetarisk kundalini, 147
interesse for, 139
og radioaktivitet, 159
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mentallegemets, 284-295
ny, bringer ændringer, 338
personlighedens, 274-283
sjette –

anvisning for disciple, 236-238
astrallegeme, 297-300
bevirker omformning på astralplan,

321
blændværk, 360
egenskaber, 64
fanatisme, 64, 133, 134, 209
fysisk legeme, 302
guddommens hensigt, 36-38
har fremelsket smagsinstinktet, 135
helbredelsesmetode, 65, 375-376
hengivenhed, 341
heste på, 166
integrationsmetode, 207-210
kærlighed til sandhed, 207-208
menneske, en følelsernes digter, 65
mest aktiv under Fisketidsalderens

cyklus, 133
måde at nærme sig vejen på, 65
og –

discipelskab, 209-210
ideologier, 318, 319, 320, 321

omformes til åndelig hengivenhed for
menneskelig velfærd, 321

personer, rammes af hengivenhedens
blændværk, 363-364

personlighedsstråle, 282-283
relation til –

anden indvielse, 317-321
Cancer (Krebsen), 98
dyreriget, 158, 164
planteriget, 163
Sagittarius (Skytten), 98
Scorpio (Skorpionen), 97

religiøse instinkter, 64
renser verdensatmossfæren, hvorved

god vilje frigøres, 320
sjælsstråle, 273
stjernebillede, 95
strålen for blind procedure, 133
styrer –

astralplan, 101-102, 318
kristendommen, 66
prøvestadiets vej, 232

tjenestemetode, 341, 346-347
udvikler skelneevne, 135
ved at aftage, 85, 109, 133-136
virkning på mental natur, 319-320

sjælens, 253-258, 263-274
syv –

aktivitetsmetoder, 340-349
betinger –

civilisationens kvalitet, 18
individuelle forskelle, 224-231

cyklisk manifestation, 15, 78-86
defineret som »syv ånder foran Guds

trone«, 23
farver, 72-76
giver sig udtryk som syv menneskety-

per, 186
historisk vurdering, endnu ikke foreta-

get, 19
højere og lavere aspekter, 107
karmaloven styrer deres indbyrdes

forbindelser, 78
kommer i funktion cyklisk eller som

følge af et krav, 108
krænker ikke menneskets frie vilje, 107
kun én af disse stråler er virksomme i

solsystemet, 90
og –

deres relation til zodiakens stjerne-
billeder, 87-90, 94-95

det æteriske legeme, 213-219
healing, 366-376
sygdom, 377-381

passerer kontinuerligt ind og ud af
manifestation, 18-19

præger alle tilsynekomster, 157
påvirker alle centre, 222
relation til –

planen, 85-86
planeterne, 91-94
racer og underracer, 230
Store Bjørn, 89

stort antal stråleindflydelser påvirker
mennesket, 227

syvfoldigt udtryk for kosmisk Kristus,
186

ti grundlæggende kendsgerninger om,
13-14

tilsyneladende modsætninger, 21-22
understråler af én kosmisk stråle, 16,

195
viden om, bringer oplysning, 157
videnskaben om, 186

syvende –
anvisning for disciple, 238
begyndte manifestation i 1675, 85
blændværk, 361
cykler, 80
det æteriske legeme udvikles af, 69-70
direkte kanal for første stråle, 123
discipel, grundtone, 251
egenskaber, 66-67
evne til at organisere, 140
forbinder liv og form, 139
forener ånd og materie, 68
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frembringer nye substanser, 159
fremskynder karma, 142
frihedsånd vil sejre, 143
fysisk legeme, 303-304
genopretter orden i astral bevidsthed,

316
guddommens hensigt, 38-41
helbredelsesmetode, 68, 376
hvid magi, 138
indflydelse på –

esoterisk udvikling, 251-253
naturriger, 181-184

integrationsmetode, 210-212
kontrollerer –

alle plans syvende underplan, 219
æterens devaer, 219

måde at nærme sig vejen på, 68
og ritual, 70-72
personlighedsstråle, 283
relation til –

første indvielse, 311-316
menneskeriget, 190
mineralriget, 158
spiritualisme, 138-139

ritualist, 341
sjælsstråle, 273-274
skaber relationer, 312
som dominerende stråle, 219
stimulerer –

og fremskynder femte stråle natio-
ners aktivitet, 137

til skabende aktivitet, 313
stjernebillede, 95
strålen for rituel værdighed, 136
styrer mineralriget, 70
sygdomme, 378, 379
tilvejebringer –

den nye tidsalders begreber, 69
ny verdensorden, 314, 315
rette menneskelige relationer, 315

tjenestemetode, 341, 347-348
udstråling, 70
ved at komme til udtryk, 109
videnskabelig erkendelse af, 139
vil –

bane vej for kosmiske strålers ind-
virkning, 146-147

forfine dyrenes legemer, 181
intensivere menneskets skabende

evne, 315
reducere sygdom, 182-183
revidere menneskets opfattelse af

seksuelle relationer, 315
virker gennem planetarisk sakralcenter,

222
tredje –

anvisning for disciple, 234
betydning i verdens anliggender, 132
blændværk, 359
egenskaber, 56
energi –

bringer menneskeriget til eksistens,
114

penge konkretiseret udtryk for, 132
forbliver i inkarnation hele Vandbære-

rens tidsalder, 83
fremskynder skelnende faktor, 169
fysisk legeme, 301-302
guddommens hensigt, 31-32
helbredelsesmetode, 57, 372-373
integrationsmetode, 197-199
katte på, 166
magiker, 341
mentallegeme, 288
måde at nærme sig vejen på, 57-58
personlighedsstråle, 280
planetarisk stråle, 226
relation til –

Aquarius (Vandbæreren), 105
Capricorn (Stenbukken), 97, 104
dyreriget, 164
Gemini (Tvillingerne), 98
Libra (Vægten), 98
Sagittarius (Skytten), 97

sjælsstråle, 273
skaber fremkomst af dyrenes instinkt,

165
skelnende faktor i mennesket, 169
stjernebillede, 95
tjenestemetode, 340, 344-345

typer –
eksempler, 260
syv, 187
syv, og individualisering, 41-49
viden om, 260-261

Svulster, 379
Sygdom – Sygdomme –

afhænger af individets temperament og
strålekvalitet, 377

dårligt kredsløb, 377
hjerte-, 379
i dyreriget, 184
køns-, 379
og emotionel tilbøjelighed, 379
relaterede til astrale centre, 378-379
som følge af konflikt mellem energier og

kræfter, 366
strålerne og, 377-380
syvende stråle, 377, 378, 379
vil reduceres, 182-183

Syvfoldighed, naturens, 90
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T
Tamas, træghed, 59
Tankeformer –

belives af devaer, 175
en mur af, kan forhindre gruppeindvielse,

310
fanatiske, 209-210
femte stråle, 323
skjuler det virkelige selv, 205
syvende stråle menneskets opbygning af,

365-366
Taurus. Se: Tyrens tegn
Telepati, vækst i, 138
Tennyson, på sjette stråle, 65
Tidsalder –

den nye –
civilisation, skimte sløret omrids af,

143
indlede, 134, 147-148
kommende regeringsstruktur, 150
lægevidenskab i, 380-381

vandbærerens. Se: Vandbærerens tids-
alder

Tjeneste –
for –

mennesket, dyrs, 182
planen, 173, 192

i relation til de forskellige stråler, 341
loven om, 348
styres af ritual, 71
vej –

fremskridt på, 270
sjette stråle leder, 298

vejens vigtigste teknik, 357
videnskab om, 342

Totalitarisme –
fordrejning af syvende stråle energi har

frembragt, 314
kontrast til demokratisk tankefrihed, 350-

351
reaktion på Shamballas viljesimpuls, 111

Triade, åndelig –
forening med, 242
relation til, kvalitet, 322

Triangel – Triangler –
af energi, 94
planetarisk, 125
videnskab om, relation til astrologi, 94

Tvillingernes tegn (Gemini) –
beslægtet med 3. stråle, 98
formidler anden stråle, 94
hersker og stråle i forbindelse med –

det almindelige menneske, 96
disciple og indviede, 97
hierarkierne, 98

planetariske herskere, 100-101

Tyrens tegn (Taurus) –
beslægtet med 1. stråle, 97, 98
formidler fjerde stråle, 94
hersker og stråle, 96, 98
påvirkes af femte og første stråle, 99-100

Tyskland –
forbindelse med Storbritannien, 149
vil påvirkes af fjerde stråle, 151

Tænke, evnen til at, udvikle, 140-141
Tænkere, oplyste, behov for, 252
Tærskelens vogter, 358, 361, 362, 382

U
Udstråling –

cyklisk fremkomst, 162
frembringes af syvende stråle, 70
virkning på plante-, dyre- og menneske-

rige, 159, 181
Udvikling, menneskelig, tre perioder, 222-

224
Underbevidsthed, påvirker bevidst sind, 185
Undervisning, et udtryk for anden stråle

energi, 55
Uranus –

formidler 7. stråle, 94
planetarisk hersker i Aquarius (Vandbære-

ren), 104
styrer esoterisk set Libra (Vægten), 102
tilsløres af Solen, 102

USA (Amerikas forenede Stater) –
intuitiv evne, 150
sjette stråle magtfuld i, 151
under indflydelse af anden stråle, 150, 153
åndeligt forbundet med Brasilien, Rusland

og Italien, 151

V
Vandbærerens –

tegn (Aquarius) –
beslægtet med 2. stråle, 97
formidler femte stråle, 94
hersker og stråle i forbindelse med –

det almindelige menneske, 96
disciple og indviede, 97
hierarkierne, 98

herskere, 104-105
og 4. stråle, 98
på vej ind i, 139

tidsalder –
energi –

indføres af Hierarkiet, 173
vil omforme astralplanet, 319

gruppeindvielse, 310-311
muliggør den nye verdensorden, 321
og tredje stråle, 83
stimulerer universalitetens ånd, 140
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Vej, prøvestadiets, sjette stråle styrer, 232
Vejen –

anden stråles fremgangsmåde, 54
femte stråles fremgangsmåde, 63
fjerde stråle –

fremgangsmåde, 60
vil føre mange ind på, 84

første stråles fremgangsmåde, 51
lettere adgang til, 144-145
sjette stråles fremgangsmåde, 65
syvende stråles fremgangsmåde, 68
tredje stråles fremgangsmåde, 57-58
vigtigste teknik, tjeneste, 357

Velfærdsbevægelser, vækst i, 139
Venus –

Capricorn (Stenbukken) kommer under
indflydelse af, 104

formidler 5. stråle, 94
påvirker Taurus (Tyren), 99-100
styrer eksoterisk set Libra (Vægten), 102

Verdens anliggender, relation til –
anden stråle, 128-131
første stråle, 116, 117-128
sjette stråle, 133-136
syvende stråle, 136-147
tredje stråle, 132-133

Verdenskrig –
alt ondt i menneskehedens liv kommer til

udtryk, 142
og princippet om konflikt, 334
relation til første stråle, 107, 350

Verdensorden, den nye –
skabes af offentlig mening, 335
syvende stråle –

hjælper og indvarsler, 136
tilvejebringer, 314

Vandbærerens tidsalder muliggør, 321
Verdenstjenergruppe, den nye –

arbejder med ideer, 344
arbejdsområde, 180
består af alle verdens disciple og ind-

viede, 130
budskab, gruppers indbyrdes afhæn-

gighed, 346
en hjælp for menneskeheden, 132
første stråle typer finder vej ind i, 353
har medlemmer på alle stråletyper, 351
invokativ appel fra, 350
kan påkalde en nations sjælsstråle, 149
koncentrerer kærlighedsenergi, 130
magnetisk aura, 349
medlemmer bliver vidende om indre

gruppe, 350
samarbejde med det økonomiske område,

180
sensitivitet over for planen, 349

tilsynekomst, 349-353
tredje planetariske center virker gennem,

115
åbenbaring, 203

Videnskab –
defineret som lys, 157
og –

religion, kløft mellem, 136
strålerne, 157

om –
impression, 221
menneskets kultur, 186
rette menneskelige relationer, 131
tjeneste, 342
triangler, 94

svækket af materialisme, 325
Videnskabelige ceremonier, den nye kirkes,

144
Videnskabsmænd, en gruppe af, vil åbenbare

de næste sandheder om elektriske fæno-
mener, 145

Vilje –
brugen af, 122
kan fremkalde en beslutning om at virke

for fred og forståelse, 126
Virgo. Se: Jomfruens tegn
Visdom, definition, 323
Vulkan –

esoterisk hersker for Taurus (Tyren), 100
formidler 1. stråle, 94

Vædderens tegn (Aries) –
beslægtet med 4. stråle, 98
formidler første og syvende stråle, 94, 98
herskende faktor i triangler, 95
hersker og stråle i forbindelse med –

det almindelige menneske, 96
disciple og indviede, 97
hierarkierne, 98

repræsenterer første stråle, 99
Vægtens tegn (Libra) –

beslægtet med 3. stråle, 98
formidler tredje stråle, 94
herskende planeter, 102-103
hersker og stråle i forbindelse med –

det almindelige menneske, 96
disciple og indviede, 97
hierarkierne, 98

Værdier, åndelige, 330, 351

W
Whitman, Walt, stråle, 51

Z
Zodiak –

livshjul, discipel vender på, 308-309
triangler af energi, 94
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Æ
Æterisk –

legeme –
centre, 214, 355
ny lægevidenskab vil studere, 144,

380-381
og strålerne, 213-219
seks vigtige udsagn om, 213-215

syn, udvikling af, 143
væv, tilintetgøre, 146-147

Ø
Østrig –

herskende tegn, 153, 154
og fjerde stråle, 151

Å
Åbenbaring –

af –
den skjulte herlighed, 140
enhed ved hjælp af presse og radio,

326
Guds –

sind, 34
skønhed, 41

planen, 199, 212
vejen, 36

inden for musik og malerkunst, 178
opnåelse af, ingen pris for høj at betale,

239
stadium, 196-197
trin, 202-203

Ånder, syv, foran Guds trone –
de syv planetariske Logoi, 15
defineret som stråler, 23
gennemtrængende essenser og virksomme

energier i alt, 382-383
repræsentanter for syv energier på jorden,

89
Shamballa virker gennem, 115
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[side 400]

Arkanskolen giver interesserede mulighed for at uddanne sig til discipelskab
i den nye tidsalder.

Den tidløse visdoms principper tilegnes gennem esoterisk meditation, stu-
dium og tjeneste som livsform.

Arkanskolens studiemateriale foreligger ikke på dansk, men forefindes på
hovedsprogene.

Skriv til en af nedenstående adresser efter nærmere oplysninger.

Arcane School
Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
England

Ecole Arcane
1 Rue de Varembé (3e)
Case Postale 31
1211 Genève 20
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
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