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Uddrag af Tibetanerens erklæring

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

Jeg er en af jeres brødre, som er vandret et lille stykke
længere ad vejen end den almindelige studerende, og som
derfor har påtaget sig et større ansvar. Jeg har stridt og
kæmpet mig frem til mere lys end det, aspiranter kender, som
læser disse linjer, og derfor må jeg nødvendigvis virke som
overbringer af lyset. Jeg er ikke en gammel mand efter
lærernes opfattelse, og dog er jeg heller ikke ung og uerfaren.
Mit arbejde er at undervise og udbrede kendskabet til den
urgamle visdom, hvor som helst jeg finder genklang, og det
har jeg gjort i mange år. Jeg søger også at være til støtte for
mestrene M. og K.H., når som helst lejlighed gives, for i lang
tid har jeg været forbundet med dem og tilknyttet deres
arbejde. I det ovennævnte har jeg meddelt jer meget, men
intet som kunne give anledning til den tåbelige tilbedelse og
blinde lydighed, som følelsesfulde 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 tilbedelse til uselvisk tjeneste for
menneskeheden – ikke for mesteren.

De bøger, jeg har skrevet, er sendt ud uden krav på
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anerkendelse. [side 10] 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. er det mindste interesseret i at få
dem erklæret for inspirerede skrifter, eller at nogen (med
tilbageholdt åndedræt) skal omtale dem som et af mestrenes
værker. Hvis de fremlægger sandheden på en sådan måde, at
den naturligt viderefører den lære, der allerede er givet til
verden, og hvis den information, der gives, kan løfte den
åndelige stræben og viljen til at tjene fra det emotionelle plan,
op til det mentale (det plan hvor 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 intuition, 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

De henvisninger til Den hemmelige lære (The Secret
Doctrine), der forekommer i denne bog, er til den 3. engelske
udgave i 3 bind, der ikke foreligger på dansk. Henvisningerne
er mrk. S.D. I, II eller III samt sidetal.

Oversætternes bemærkning
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KAPITEL I

Zodiaken og strålerne

Det, jeg først og fremmest vil sige om dette emne, er
udelukkende af forberedende karakter. Jeg søger at bane
vejen for en, til en vis grad, ny indstilling – en langt mere
esoterisk indstilling – til videnskaben om astrologi. Der er
nogle af de ting, jeg vil sige, som sandsynligvis af den
akademiske og uinspirerede astrolog vil blive anset for at
være revolutionære eller fejlagtige, usandsynlige og
ubevislige. Imidlertid har astrologien endnu ikke virkelig
bekræftet sig over for tænkningens og videnskabens verden
til trods for så mange afgjort påviselige resultater. Jeg vil
derfor bede alle jer, som læser og studerer denne del af En
afhandling om de Syv Stråler, om at være opmærksomme på
disse udtalelser, om til stadighed beredvilligt at overveje
hypoteser, at anstrenge jer for at bedømme en teori eller et
forslag og drage slutninger efter et par års forløb. Hvis I kan
gøre dette, vil jeres intuition muligvis blive vakt, og dette vil
gøre den moderne astrologi til en faktor af virkelig stor
betydning for verden. Det er den intuitive astrologi, der
nødvendigvis en dag vil afløse det, som i dag kaldes
astrologi, og således genoplive kendskabet til den urgamle
videnskab, der berettede om stjernebillederne og vort
solsystem, der henledte opmærksomheden på zodiakens
beskaffenhed og oplyste menneskeheden om de
grundlæggende relationer, der styrer og kontrollerer de
fænomenale og subjektive verdener.
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1. Tre grundlæggende udtalelser

Det er ofte blevet sagt, at astrologien er en eksakt videnskab,
men dette er langt fra korrekt til trods for de mange
matematiske beregninger. Astrologien er ejendommeligt nok
baseret på en illusion, [side 14] for som I ved, er zodiaken
ikke andet end Solens imaginære vej gennem himmelrummet,
og dette er set ud fra vor ubetydelige planets synsvinkel.
Solen står ikke i noget zodiaktegn overhovedet. Det ser
simpelt hen blot således ud, efterhånden som den til enhver
tid bevæger sig mellem vor lille klode, Jorden, og
stjernebillederne.

I gamle dage troede man, at Jorden var solsystemets
centrum, og at Solen og alle de andre planeter drejede sig
omkring den. Dette var den eksoteriske viden og opfattelse,
men ikke den esoteriske forståelse. Senere, da yderligere
opdagelser bragte mere lys til den menneskelige forstand,
blev vor planet decentraliseret, og sandheden blev mere
åbenbar. Meget mangler dog endnu at blive opdaget, hvilket
muligvis bliver af en lige så revolutionær karakter. Ud fra
visse astrologiske synsvinkler må der ske en lignende
decentralisering, og solsystemet må ikke længere opfattes
som et punkt, om hvilket zodiaken drejer, eller gennem
hvilket Solen bevæger sig i sin store cyklus på ca. 25.000 år.
Astrologer med indsigt vil muligvis benægte, at dette er den
almindeligt accepterede indstilling. Men for forståelsens
skyld, og af hensyn til det almindelige menneske, accepteres
denne følgeslutning af den uvidende. På denne teori
vedrørende zodiaken hviler i meget høj grad det, vi kalder
den store illusion, og jeg vil bede jer erindre dette, når I
sammen med mig studerer den nyeste indstilling til denne
største og ældste af alle videnskaber. Astrologien er en
videnskab, som må bringes tilbage til sin oprindelige skønhed
og sandhed, før verden kan nå frem til et sandere perspektiv
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og en mere retfærdig og nøjagtig påskønnelse af den
guddommelige plan, således som den finder udtryk i denne
tid gennem den evige visdom.

Den anden udtalelse, som jeg gerne vil fremføre, er den, at
astrologien i det væsentligste er den reneste fremstilling af
okkult sandhed i verden i dag, fordi den er videnskaben, der
beskæftiger sig med de betingende og styrende energier og
kræfter, som virker igennem det udstrakte rum og på alt, hvad
der findes i dette rum. Når denne kendsgerning er begrebet,
og disse energiers [side 15] udspring bedre opfattet, når
rummets natur er korrekt forstået, da vil vi se en langt videre,
og på samme tid nærmere beslægtet, horisont; relationerne
mellem de individuelle, planetariske, systemiske og kosmiske
væsener vil blive forstået, og vi vil da begynde at leve
videnskabeligt. Det er denne videnskabelige levemåde, som
det er astrologiens umiddelbare formål at skabe.

I dag møder vi den opfattelse hos gennemsnitsmennesket,
der tror på astrologi, at det er en betydelig person (i det
mindste for sig selv), at det lever på denne vigtige planet,
Jorden, (vigtig for menneskeheden), og at det ved hjælp af
astrologien kan kende sin skæbne og således vide, hvad det
burde foretage sig. Med denne bemærkning refererer jeg ikke
til de få astrologer, som sidder inde med sand esoterisk viden.
Disse er sandelig få, og de, der praktiserer i øjeblikket, kan
tælles på én hånd. Den moderne forsker ønsker at tro, at til
ham kommer, og gennem ham flyder alle de energier, som
kommer fra det tegn, hvor Solen »stod« ved dets fødsel. Han
anser også sig selv for at være modtagelig over for kræfterne
fra de forskellige planeter, som hersker over husene i dets
horoskop, og han tror, at dets livsmønster og vilkår således er
forudbestemte. Dette bevirker, at han føler sig som et isoleret
tilfælde af betydning. Moderne tydninger undlader at
fremhæve betydningen af det opstigende tegn (ascendanten),
men dette er, fordi kun få indtil nu har været rede til at
fungere som sjæle. Man har kun taget lidt hensyn til de
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energier, der hele tiden influerer på vor planet fra andre
stjernebilleder eller fra de mange »skjulte« planeter. Den
evige visdom hævder, at der er omkring halvfjerds sådanne
planeter i vort solsystem.

Jeg ønsker at give jer et sandere og mere nøjagtigt billede.
Dette er nu blevet muligt, fordi gruppebevidsthed,
grupperelationer og gruppeintegritet er begyndt at gøre sig
gældende i den menneskelige bevidsthed. Efterhånden som
dette sker, vil personligheden, som er individuel, separatistisk
og selvcentreret, træde mere og mere i baggrunden, og
sjælen, ikke-separatistisk, gruppebevidst og vidtfavnende, vil
mere og mere træde i forgrunden. Interessen for det
individuelle horoskop vil derfor langsomt [side 16] dø hen,
og mere og mere vil det planetariske, systemiske og
universelle billede træde frem i den enkeltes bevidsthed.
Mennesket vil da kun betragte sig selv som en integreret del
af et langt mere vigtigt hele, og dets verdensgruppe vil
interessere det langt mere end det selv som individ.

Jeg skal derfor overhovedet ikke beskæftige mig med
emnet esoterisk astrologi ud fra det at stille horoskoper.
Universelle forhold, energiernes samspil, virkeligheden bag
den store illusion, alle tings »tilsyneladende virkelighed«, vor
planets skæbne, naturens riger og menneskeheden som et
hele – alt dette vil udgøre hovedparten af vort emne.

Det er uden betydning for mig, om moderne astrologer
accepterer eller afviser disse ideer. Jeg vil bestræbe mig for at
give jer visse kendsgerninger set med Hierarkiets øjne; jeg vil
påvise, hvis jeg kan, den subjektive virkelighed, hvoraf den
ydre illusion ikke er andet end fænomenernes verden formet
af menneskenes tanker gennem tidsaldrene. Jeg vil fremhæve
den levende virkelighed af de kilder, fra hvilke alle de
energier og kræfter, som indvirker på vor planet, har deres
udspring. Jeg vil frem for alt bestræbe mig for at bevise over
for jer den altgennemstrømmende enhed og den bagved
liggende syntese, som er basis for alle religioner og for alle de
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mange transmitterede kræfter. Jeg vil søge at fjerne jer, som
individer, fra jeres eget stades og jeres egen bevidstheds
centrum, og – uden at berøve jer individualitet og identitet –
alligevel vise jer, hvordan I er en del af et større hele, om
hvilket I kan blive fuldt bevidst, når I kan fungere som sjæle.
Men dette er I jer ikke bevidst i dag, eller i det mindste
registrerer I og føler kun en indre virkelighed, i hvilken I
»lever, røres og er«.

Dette fører mig hen til den tredje udtalelse, som er så
grundlæggende og fundamental, at jeg vil bede jer standse op
og tænke efter, selv om I endnu ikke forstår den fulde
betydning heraf. Ifølge den evige visdom er »rummet et
væsen«. Det er med dette væsens liv, kræfter og energier,
impulser og rytmer, cykler og tidsaldres forløb, den esoteriske
astrologi beskæftiger sig. H.P.B. [side 17] udtalte dette i Den
hemmelige lære. Jeg vil minde jer om, at der er en astrologisk
nøgle til Den hemmelige lære, som endnu ikke kan meddeles
fuldstændigt. Jeg kan dog give jer nogle henvisninger og
foreslå nogle retningslinjer, som, hvis disse kan bevares i
bevidstheden hos de indre oplyste astrologer, senere hen
måske vil gøre det muligt for en af dem at opdage denne
nøgle. Derefter vil astrologen – hvis den lader det komme
menneskeheden til gode – åbenbare den fjerde store
grundlæggende sandhed i den evige visdom, hvoraf tre
allerede er givet i indledningen til Den hemmelige lære.

Rummet er et væsen, og hele »himmelhvælvingen« (som
den poetisk er blevet kaldt) er dette væsens fænomenale
fremtoning. I vil bemærke, at jeg ikke sagde den materielle
fremtoning, men den fænomenale fremtoning. At spekulere
over dette væsens beskaffenhed, historie og identitet er
nytteløst og uden værdi. Man kan, uden at man går i
enkeltheder, danne sig en vag forestilling herom, som kan
have en vis overensstemmelse, hvis man vil forsøge at
betragte den menneskelige familie, det fjerde naturrige, som
ét væsen, som udgørende en samlet helhed, der ytrer sig
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gennem de mange forskellige menneskeformer. Som
individer er I en integreret del af menneskeheden og fører dog
jeres egen tilværelse, reagerer på indtryk indefra såvel som på
indflydelser og påvirkninger udefra. På den anden side
udøver I selv indflydelse, idet I sender visse
karakterudstrålinger og derved udtrykker en eller flere
kvaliteter. Således påvirker I til en vis grad jeres omgivelser
og dem, I er i berøring med. Dog forbliver I hele tiden en del
af det fænomenale væsen, som vi har givet navnet
menneskeheden. Lad nu denne idé vokse til et større
fænomenalt væsen, solsystemet. Dette væsen er i sig selv en
integreret del af et endnu større væsen, der udtrykker sig
gennem syv solsystemer, blandt hvilke vort er det ene. Hvis I
kan fatte denne idé, vil et vagt billede af en stor
grundlæggende esoterisk sandhed tone frem i jeres
bevidsthed. Dette væsens liv og indflydelse, dets udstråling
og udstrømning og den forenede virkning af disse faktorer på
vort planetariske liv, på naturrigerne og på de menneskelige
[side 18] civilisationer under udfoldelse – alt det vil vi kort
betragte.

Emnet er så omfattende, at jeg har stået over for problemet
med, hvordan jeg bedst kunne fremlægge det. Jeg besluttede
mig for kortfattethed, en præcis fremstilling af
kendsgerninger (kendsgerninger for dem af os, der virker på
den indre side af livet, men som for jer kun er hypoteser)
samt udeladelse af detaljer og indgående diskussioner. Vi vil
bestræbe os for at arbejde fra det universelle til det specielle
og fra det almene til det specifikke, men hovedvægten vil
altid ligge på det universelle og det almene, ikke på det
specielle og specifikke. Det er op til enhver af jer, der
studerer astrologi, tilsvarende at anvende sandheden på det
specifikke. Det er netop i denne forbindelse, at den moderne
astrologi er kommet på vildspor. Man har fordrejet den sande
og rigtige fremgangsmåde og har lagt vægten på det
specifikke og specielle, på det personlige horoskop og den
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enkeltes skæbne, ikke på de store energier og deres udspring.
Disse udspring er i sidste instans ansvarlige for
manifestationen af det specifikke. Denne indstilling til og
fremstilling af sandheden må ændres.

I esoterisk astrologi beskæftiger vi os derfor med det liv og
de livsformer, som besjæler »lyspunkterne« i det universelle
liv. Stjernebilleder, solsystemer, planeter, naturriger og det
mikroskopiske lille menneske er alle resultater af aktivitets-
og energimanifestation hos visse store væsener, hvis
udfoldelsescyklus og uendelige hensigt ligger over vor
planets mest fremskredne og illuminerede intelligensers
fatteevne.

Dernæst må I begribe den kendsgerning, at rummets æter
er det område, i og gennem hvilket energierne fra de mange
skabende kilder virker. Vi beskæftiger os derfor med det
æteriske legeme for planeten, for solsystemet og for de syv
solsystemer, blandt hvilke vort er det ene, såvel som med hele
det langt større æteriske legeme, der tilhører universet, hvor
vi er anbragt. Jeg benytter mig med vilje her af ordet
»anbragt«, fordi det fører til en logisk slutning. Dette
uendelige område, samt de mindre lokalt begrænsede
områder er et transmissionsmedium for alle de energier, som
virker på og gennem vort solsystem, vore planetsfærer [side
19] og alle livsformer i disse sfærer. Det danner et eneste
ubrudt aktivitetsområde i konstant uophørlig bevægelse – et
evigt medium for udveksling og transmission af energier.

I forbindelse med dette og for bedre forståelse vil det være
nyttigt at studere det enkelte menneske; på denne måde kan
vi nå frem til en vag opfattelse af den grundlæggende
sandhed. De studerende bør aldrig glemme analogiens lov
som en forklarende faktor. Ifølge den esoteriske lære (og den
moderne videnskab kommer meget snart til den samme
konklusion) er der bag det fysiske legeme og dets omfattende
og indviklede nervesystem et vitalitets- eller æterlegeme, som
er et modstykke til og den egentlige grundform af det ydre og
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håndgribelige fænomenale aspekt. Det er ligeledes et medium
for transmission af kraft til alle dele af det menneskelige
legeme og et instrument for dets iboende liv og bevidsthed.
Det bestemmer og betinger det fysiske legeme, for det er selv
et oplagringssted og en formidler af energi fra menneskets
forskellige subjektive aspekter, men også fra den omverden,
hvor mennesket (både det indre og ydre) befinder sig.

Yderligere bør to andre punkter her tilføjes. For det første:
Det individuelle æteriske legeme er ikke et isoleret, adskilt
menneskeligt legeme, men det er på ejendommelig vis en
integreret del af det æteriske legeme hos dette væsen kaldet
menneskeheden. Dette naturrige er gennem sit æteriske
legeme en integreret del af det planetariske æteriske legeme;
dette igen er ikke adskilt fra de andre planeters æteriske
legemer, men tilsammen udgør de, sammen med Solens
æteriske legeme, solsystemets æteriske legeme. Dette er
forbundet med de seks solsystemers æteriske legemer, som
sammen med vort danner en kosmisk helhed; og ind i disse
solsystemer strømmer energier og kræfter fra visse store
stjernebilleder. Verdensrummet er æterisk i sin natur, og dets
vitalitetslegeme består af de æteriske legemer for samtlige
stjernebilleder, solsystemer og planeter. Gennem hele dette
kosmiske gyldne net består der et evigt kredsløb af energier
og kræfter, og dette danner det videnskabelige grundlag for
de astrologiske teorier. Ligesom kræfterne fra planeten og fra
det [side 20] indre åndelige menneske (for blot at nævne en
faktor blandt mange) strømmer gennem hvert enkelt
menneskes æteriske legeme på det fysiske plan og betinger
dets livsytringer, handlinger og egenskaber, således strømmer
også universets forskelligartede kræfter gennem enhver del af
det æteriske legeme i det væsen, som vi kalder rummet, og
betinger og bestemmer livsytringerne, handlingerne og
egenskaberne hos alle de former, som findes inden for den
kosmiske periferi.

For det andet: I menneskets æteriske legeme findes syv
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store kraftcentre, der virker som fordelingscentraler og
elektriske batterier, som leverer dynamisk kraft og kvalitativ
energi til mennesket; de udøver bestemte virkninger på dets
ydre fysiske fremtoning. Gennem deres bestandige aktivitet
fremstår menneskets egenskaber, og dets stråletendenser
begynder at tone frem og viser klart dets udviklingstrin.

Denne »beherskelse af formen gennem en syvfoldighed af
energier« (som det er defineret i Den gamle kommentar) er en
uforanderlig regel i det indre styre i vort univers og i vort
særlige solsystem, ligesom det også gælder for det enkelte
menneske. Der er f.eks. i vort solsystem syv hellige planeter,
som svarer til de syv kraftcentre i mennesket; de syv
solsystemer, hvoraf vort solsystem er det ene, svarer igen til
de syv energicentre i den Ene, som jeg i mine andre bøger har
betegnet som »Den, om hvem intet kan siges«.

I de okkulte bøger er der meddelt mange ting, som
gennemsnitsastrologen stadig er fuldkommen uvidende om.
Det er væsentligt, at astrologen lærer at tænke i større
målestok, og beskæftiger sig mere indgående med de
udstrømmende kilder og med de evigt vedvarende årsager,
frem for med disse kilders virkning på den forgængelige
skabning – mennesket og dets midlertidige eksistens på en
højst ubetydelig planet. Ved denne bestræbelse vil det selv
opdage tegnene på menneskets guddommelige natur – en
guddommelighed, som findes inden for menneskets uendelige
bevidsthed, når den er illumineret af sjælens lys, og i den
menneskelige evne til at projicere sine tanker over i [side 21]
bevidstheden hos de mangfoldige livsformer, hvis
»energiomsætning« det nødvendigvis må dele, fordi dets lille
energibeholdning er en integreret del af deres.

Der er et energiaspekt, som den moderne astrolog tager
meget lidt hensyn til, selv om det er af største betydning. Det
er den energi, som udgår eller udstråler fra Jorden selv. Alle
mennesker lever på Jordens overflade og bliver derved
projiceret over i planetens æteriske legeme (fordi »mennesket
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jo går oprejst«), således bliver det menneskelige legeme
uophørligt badet i vor jords udstrømninger og udstrålinger og
i vor planetariske Logos' integrerede kvalitet, når den
udsender og transmitterer energier inden for sit planetariske
område. Astrologer har altid lagt vægt på de udefra
kommende indflydelser og energier, der virker på og arbejder
gennem vor lille planet, men de har undladt at tage
tilstrækkeligt hensyn til de udstrømmende kvaliteter og
kræfter, som er et bidrag fra vor jords æteriske legeme til det
store hele. Dette vil vi vende tilbage til senere, men jeg følte
nødvendigheden af at henlede jeres opmærksomhed på det
allerede nu.

Desuden vil jeg også gerne nævne, at Månens indflydelse
udelukkende er af symbolsk art og simpelt hen er resultatet af
svundne tiders tankegang og lærdom (nedarvet fra Lemurien)
og ikke beror på nogen virkelig udstråling eller indflydelse. I
disse svundne tider, der endog går længere tilbage end til
Lemurien – i de lemuriske tider var det simpelt hen en
gammel tradition – fremstod Månen som et levende
livskraftigt væsen. Men det må stå jer helt klart, at i dag er
Månen intet andet end en død form. Den har hverken
udstrømning eller udstråling af nogen art og har derfor ingen
virkning overhovedet. Månen er for den vidende esoteriker
simpelt hen blot en hindring i rummet – en uønsket form,
som en dag må forsvinde. I esoterisk astrologi er Månens
indflydelse betegnet som en tankevirkning og som resultatet
af en magtfuld urgammel tankeform. Ikke desto mindre har
Månen ingen kvalitet i sig selv mere og kan intet sende til
Jorden. Lad mig gentage: Månen er en død form, den har
overhovedet ingen udstråling. Derfor er Månen omtalt i den
gamle lære som »den, [side 22] der tilslører enten Vulkan
eller Uranus«. Denne antydning eller konklusion har altid
været her, og astrologer ville gøre vel i at eksperimentere med
det forslag, jeg har fremført vedrørende Månen, og de skulle
(i stedet for at arbejde med Månen) arbejde med Vulkan, når
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de beskæftiger sig med det uudviklede menneske eller med
gennemsnitsmennesket, og med Uranus, når det drejer sig om
det højtudviklede menneske. De ville derved komme til nogle
interessante og overbevisende resultater.

De studerende ville også gøre vel i at huske, at de tolv
stjernebilleder, som udgør vor specielle zodiak, selv er
modtagere af mange energistrømme, der kommer til dem fra
mange kilder. Disse energier blandes og smelter sammen med
energien fra hvert enkelt stjernebillede, og – forvandlet og
»okkult renset« – baner de sig til sidst vej ind i vort
solsystem.

Jeg vil gerne her gøre opmærksom på nogle
bemærkninger, som jeg fremkom med i A Treatise on Cosmic
Fire, og som er passende og nyttige. Jeg skriver omtrent
således:

»Astrologien beskæftiger sig med den virkning, der
fremkaldes i alle hylstrenes substans ved de forskellige
planeters indflydelse og vibrationer. Esoterisk set er
disse solcentrenes indflydelse. De kræfter, der udgår fra
solcentrene, indvirker på de planetariske centre … Dette
er skjult i det himmelske menneskes karma. Når sand
esoterisk astrologi engang bliver til virkelighed, vil der
blive meddelt mere herom. Studerende i astrologi lærer
i dag kun dette vældige emnes ABC og befatter sig med
de eksoteriske yderkanter på det store slør, som så
viseligt er blevet kastet hen over planetarisk kundskab.«
(A Treatise on Cosmic Fire, s. 1051)

Her følger nu en liste – ufuldstændig, men tilstrækkelig til
vort formål – over de hovedindflydelser, som fra
fjerntliggende kilder finder vej til vort planetariske liv, og
som udøver bestemte virkninger på det enkelte menneske og
menneskeheden i sin helhed.
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 [side 23]

I. 1. Stjernebilledet Store Bjørn.
2. De syv Søstre (Syvstjernen) i Plejaderne.
3. Sirius – Hundestjernen.

II. 1. De syv solsystemer, blandt hvilke vort er det ene.
2. De syv hellige planeter, som vor planet ikke tilhører.
3. De fem ikke-hellige planeter eller »skjulte« planeter.

III. 1. De syv planetariske centre.
2. De syv kraftcentre i menneskets æteriske legeme.

IV. 1. De tolv zodiakale stjernebilleder.

Vi er således underlagt indflydelsen fra en nifoldig energi.
Dette er en vigtig oversigt, men det bør erindres, at der er
andre påvirkninger af relativ ringe betydning.

Herudover kunne der nævnes andre energistrømme, som
afgjort indvirker på vort planetariske liv, som f.eks. dem, der
kommer fra den store stjerne Betelgeuse eller fra Antares og
fra andre vældige sole og solsystemer, som står i forbindelse
med stjernebillederne i zodiaken, og hvis kraft ikke når os
direkte, men gennem disse stjernebilleder.

Endvidere må vi ikke glemme, at vi rent teknisk også må
regne med den strålingsindflydelse, der kommer til os direkte
fra planeten Jorden, hvor vi lever. Da, og først da, kan man få
en nogenlunde fuldstændig analyse og en forestilling om de
energier, som menneskets æteriske legeme reagerer og altid
må reagere på. (Det æteriske legeme betinger tilstanden i det
fysiske legeme, hvis reaktioner overvejende er automatiske
og negative). En forståelse af disse reaktioner og den bevidste
intelligente beherskelse af de individuelle reaktioner er i
allerhøjeste grad nødvendig for mennesket, men det bliver
først muligt på et mere fremskredent udviklingstrin, og
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efterhånden som det nærmer sig vejen (teknisk set).
Mennesket lærer allerførst at kontrollere sine reaktioner over
for planeterne, da disse jo behersker og styrer dets personlige
[side 24] anliggender fra deres forskellige »positioner« i dets
horoskops tolv huse. Dette sker på to måder:

For det første ved at opstille et korrekt horoskop og
derefter beslutte sig til, hvad der bør gøres for at neutralisere
de planetariske indflydelser, hvor en beherskelse af
personlighedens reaktioner skønnes nødvendig. Dette må ske
ved tankekraft. Dertil kræves fuldstændig tillid til astrologens
forståelse og evne til at tyde og forudsætter, at det eksakte
fødselstidspunkt er kendt. Man kan spørge sig selv, om disse
betingelser (det eksakte fødselstidspunkt og den virkelig viise
astrolog) endnu er til stede overhovedet.

For det andet ved bevidst at indtage den åndelige
iagttagers indstilling og fremelske evnen til at modtage
indtryk fra sjælen. Og ud fra sjælens synsvinkel må
mennesket således lære at beherske omstændighederne og de
deraf følgende reaktioner fra personligheden.

Man bør også lægge mærke til følgende indstilling og
holdning hos den esoteriske astrolog:

1. At de planetariske indflydelser viser tendensen i de ydre
livsvilkår. Når de bliver rigtigt tydet for
gennemsnitsmennesket og for det uudviklede menneske,
kan de faktisk vise personlighedens skæbne og forløb; de
betinger og behersker faktisk fuldstændig det menneske,
som ikke har nogen bevidst oplevelse af sjælen. I det
øjeblik et menneske bliver bevidst om sin egen sjæl og
bestræber sig for at kontrollere sin egen »livsvej«, svækkes
så afgjort planeternes indflydelse og bliver efterhånden
mindre og mindre; menneskets personlighedshoroskop
forekommer da lidet overbevisende og ofte meget
unøjagtigt. Det vil være den kraft, der strømmer gennem
planeterne og ikke kraften fra selve planeterne, der nu
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styrer og kontrollerer. Mennesket bliver da modtageligt
over for de finere og højere energier fra solsystemet og fra
de tolv herskende stjernebilleder. [side 25]

2. At soltegnet, som det kaldes, viser menneskets fysiske,
mentale og åndelige natur. Det indeholder hemmeligheden
om personlighedsstrålen og om menneskets modtagelighed
eller mangel på modtagelighed over for sjælen, det
virkelige menneske. Det viser også den integrering, som
allerede er nået, og det nuværende udviklingstrin med
hensyn til sjælsegenskaberne, den nuværende disponible
udrustning, den øjeblikkelige livskvalitet og de
umiddelbart mulige grupperelationer. Det viser ifølge den
evige visdom intet andet. Dette går imod den sædvanlige
astrologiske opfattelse. Jeg udtaler dette, fordi
menneskeheden nu er så udviklet, at sjælens astrologi snart
vil være mulig. Det medfører – set fra mange synsvinkler –
en fuldstændig ændring af den normale fremgangsmåde.
Dette er både klogt og nødvendigt og tilmed uundgåeligt.
Man vil med tiden dele astrologer i to grupper: de
eksoteriske astrologer, som vil beskæftige sig med
personlighedens horoskop, og de esoteriske astrologer,
som vil befatte sig med sjælens mål.

3. At det opstigende tegn antyder de fjernere muligheder, det
åndelige mål og formål med den nuværende inkarnation og
med de nærmest følgende inkarnationer. Dette tegn
vedrører det åndelige menneskes kamp for at »komme
videre« fra det opnåede trin, således at mennesket, når
livsenergien midlertidigt er opbrugt, og »personlighedens
død« indtræffer, finder sig selv »nærmere sit livs
centrum«, nærmere sin gruppes midtpunkt og på vej hen
imod det guddommelige livs centrum«, således som den
evige visdom udtrykker det. Dette særlige udtryk,
»personlighedens død«, har to bestemte betydninger:
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a. Det kan betyde det fysiske legemes død, som
uundgåeligt efterfølges af de to stadier i det emotionelle
legemes død og den efterfølgende opløsning af den
midlertidige og altid foranderlige form, som den
mentale energiandel har antaget i løbet af inkarnationen.
[side 26]

b. Den subjektive og mystiske »personlighedens død«.
Dette er et udtryk, der antyder, at brændpunktet for
personlighedens energifordeling (et bestemt kraftcenter)
overflyttes til sjælen (et andet bestemt kraftcenter).

Jeg er klar over, at disse begreber ikke stemmer overens med
de sædvanlige astrologiske postulater. Men tiden ville ikke
være spildt, hvis astrologerne ville eksperimentere med disse
ideer for en stund. De kunne måske opdage nogle højst
interessante og fængslende problemer og nå frem til en
nøjagtighed, som for tiden er ukendt. Det ville måske være
gavnligt, hvis jeg belyste dette punkt lidt mere:

Med hensyn til soltegnet, det opstigende tegn samt
virkningen af den tankeform, der knytter sig til Månen,
indtager den esoteriske astrologi følgende standpunkt:

1. Soltegnet. – Dette tegn viser menneskets nuværende
problem, det bestemmer det fastsatte livstempo for dets
nuværende personlighedsliv, det angår kvaliteten,
temperamentet og de livstendenser, der søger at komme til
udtryk i løbet af denne nuværende inkarnation; det antyder
menneskets medfødte rajas- eller aktivitetsaspekt.
Principielt antyder de kræfter, som findes her, den linje,
der yder mindst modstand.

2. Ascendanten eller det opstigende tegn viser livshensigten
eller sjælens umiddelbare mål i denne inkarnation. Den
rummer hemmeligheden om fremtiden og medgiver den
kraft, som – hvis rigtigt anvendt – vil føre mennesket frem
til succes. Den repræsenterer sattva- eller harmoniaspektet
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og kan skabe en rigtig forbindelse mellem sjæl og
personlighed i en enkelt inkarnation. Således viser den
vejen til erkendelse af sjælskræfterne.

3. Månen. – Denne særlige kraft (som kommer fra visse
planeter og ikke fra Månen) viser hen til det forgangne.
Derfor sammenfatter den begrænsningerne og de
nuværende hindringer. [side 27] Den hersker over det
fysiske legeme og viser, hvor sjælens fængsel befinder sig.

Yderligere vil jeg gerne fastslå, som en naturlig følge af
ovenstående, at de zodiakale, systemiske og planetariske
energier enten virker som hindrende eller stimulerende
kræfter alt efter, hvilken type vehikel eller legeme de
påvirker. Disse legemers beskaffenhed og deres evne til at
tiltrække, reagere, afvise, absorbere og forvandle afhænger
helt og holdent af det opnåede evolutionstrin, men også af
den almindelige planetariske og psykologiske tilstand, som
menneskeheden til enhver tid befinder sig i. Et eksempel på
en sådan tilstand kan man opleve i verden i dag, hvor
kræfterne, der hamrer ind mod vort planetariske liv nærmest
voldsomt og efter en helt ny målestok, fremkalder en yderst
forstærket reaktion hos verdens tænkere. På sin vis stimulerer
disse kræfter dem til alvorlige bestræbelser ad ideologiske
baner, men samtidig vækker disse kræfter kun skræk og
rædsel hos masserne og det lidet udviklede menneske, en
ulykkelig fatalisme, en udbredt fysisk udmattelse og mange
andre uønskede reaktioner fra formnaturen. Disse hindrende
og stimulerende virkninger kan let forstås af dem, der kan
begribe beskaffenheden af planeten Saturns aktiviteter. Det er
den planet, der hovedsagelig betinger det punkt i evolutionen,
hvor valg for alvor bliver muligt, hvor mennesket bevidst kan
afvise eller tage imod en gunstig lejlighed, og hvor det
personlige ansvars byrde bliver et anerkendt faktum i et
planlagt og ordnet liv. Dette punkt i den menneskelige
udviklingsproces omtales i Den gamle kommentar i følgende
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symbolske vendinger:

»Midt iblandt de hvirvlende kræfter står jeg forvirret.
Jeg kender dem ikke; thi gennem hele min fortid jog de
mig op og ned i det land, hvor jeg levede blind og
ubevidst. Fra sted til sted og fra punkt til punkt drev de
mig op og ned i landet, og intetsteds var der hvile.

Jeg kender dem nu, og her står jeg og vil ikke røre
[side 28] mig, før jeg kender den lov, der styrer alle
disse bevægelser op og ned i landet. Jeg kan vende mig
og rette blikket mod de mange forskellige veje; jeg
skuer nogle udstrakte horisonter, og alligevel bliver jeg i
dag stående.

Jeg vil selv beslutte, hvilken vej jeg skal gå. Og da
vil jeg gå fremad. Jeg vil ikke gennemrejse landet, ej
heller vende mig i rummet. Men fremad vil jeg gå.«

Der er en anden revolutionerende tanke, som den esoteriske
astrologi forelægger for sit moderne og eksoteriske
modstykke: I den store cyklus af mange inkarnationer vandrer
mennesket – som det vil være velkendt – gennem zodiaken
fra Pisces til Aries og bevæger sig således retrograd gennem
tegnene, mens det følger Solens retrograde bane. Dette udtryk
har altid generet mig, for den tilsyneladende retrograde
bevægelse, der beror på jævndøgnspræcessionen, er
udelukkende en integreret del af den store illusion. Så snart et
menneske begynder at komme ud af denne illusion og ikke
længere er underlagt det blændværk og den virkning, der er
verdens maya, da bevæger det store livshjul sig omvendt, og
mennesket begynder (langsomt og møjsommeligt) at virke i
den modsatte retning. Da vandrer mennesket gennem tegnene
fra Aries til Pisces. Det begynder tålmodigt og bevidst at
virke som en sjæl, der kæmper sig frem imod lyset, indtil det
omsider fremstår ved vejs ende i Pisces som en verdens
sejrherre og en verdensfrelser. Det ved da, hvad triumfen over
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døden betyder, fordi det har overvundet begæret og lagt det
bag sig.

Med denne omvendte bevægelse, som mennesket foretager
gennem zodiaken, vil det være nødvendigt at tilpasse den af
astrologerne anvendte metode, når de skal stille et horoskop
for ældre aspiranter, disciple og indviede.

Derfor må den praktiserende astrolog tyde horoskopet i
overensstemmelse med den enkeltes udviklingstrin på
»vejen« eller (med andre ord) vedkommendes plads på livets
hjul. Det vil af den intuitive astrolog kræve arbejde og
tænkning, der er afhængig [side 29] af sjælskontakt og megen
meditation, for at det kan vælge den astrologiske tydning, der
er egnet for dem, der er aktive og levende sjæle på det ene
eller det andet slutstadium på vejen. At stille et horoskop for
gennemsnitsmennesket eller det uudviklede menneske
bereder ikke sådanne vanskeligheder.

Man kunne desuden tilføje, at de zodiakale tegn først og
fremmest angår det himmelske menneskes livsudfoldelse (for
så vidt angår vor planet) og derfor den planetariske Logos'
skæbne og liv. De virker ligeledes på det store himmelske
væsen, Sol-Logos. Herved tænker jeg på den virkning, de
udøver og som mærkes i solsystemet som helhed. Kun få
astrologer er i dag i stand til at beskæftige sig med denne
virkning. Jeg kan fortælle jer, at for de væsener, som præger
disse store stjernebilleder, og hvis udstråling – dynamisk og
magnetisk – når vor jord, forbliver denne virkning vilkårlig
og upåagtet. Den virkning, de har, rammer i første omgang
vor planetariske Logos, og denne virkning når os gennem
ham, idet den gennemstrømmer det store planetariske center,
som vi har givet navnet Shamballa. Virkningen formår derfor
at fremkalde den største reaktion hos monaderne, og disse
monader udtrykker sig gennem sjælsriget og gennem
menneskeriget. Denne virkning udtrykker sig altså gennem
Hierarkiet og gennem menneskeheden som helhed. Dette
punkt er af virkelig betydning og bør bemærkes og knyttes til
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al den undervisning, I har modtaget om dette meget
interessante emne vedrørende de tre store planetariske centre.
Det er indflydelsen fra zodiaken, der skal vække
viljesaspektet i det himmelske menneske og i alle monader,
sjæle og personligheder, der udgør vor planets legemlige
udtryksform. Denne udtalelse siger jer kun lidt i dag, men
den vil komme til at betyde meget for de studerende, som i
løbet af få årtier vil studere det, som jeg her siger. Rigtigt
forstået forklarer det meget af det, som sker i verden i dag.

Efterhånden som disse indflydelser strømmer gennem vor
planet og derfra til de planetariske kraftcentre, fremkalder de
en dobbelt virkning: [side 30]

1. Hos det fremskredne menneske, hvor de beliver centrene
over mellemgulvet, og gør det muligt for det at reagere på
Hierarkiets udstråling og aktivitet.

2. Hos det uudviklede menneske, som bliver i stand til at
fungere som et almindeligt uoplyst menneske.

Det bør imidlertid her bemærkes, at alle energierne – de
zodiakale, systemiske og planetariske – har en bestemt
virkning på alt liv i alle former i alle naturriger. Intet kan
undgå disse udstrålende og magnetiske indflydelser.
Evolutionens mål for menneskeheden er at blive fuldt bevidst
om disse energiers væsen og efterhånden kende dem og bruge
dem. Dette er okkultismens område, således som Hierarkiet
altid har fortalt menneskene. Man kunne sige, at disciplen må
blive sig de planetariske indflydelser fuldt bevidst, og at
disciplen må begynde at bruge dem til virkeliggørelse af
sjælens hensigt. Den indviede må være opmærksom på de
zodiakale indflydelser, som alle strømmer hertil fra egne uden
for solsystemet. De kan erkendes som:
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a. En vibration, der registreres i et af de syv centre.
b. En åbenbaring af en bestemt lysart, som meddeler den

indviede en særlig farve.
c. En speciel tone.
d. En vejledende lyd.

Hele historien om zodiaken kan på en malerisk og dog
rammende måde sammenfattes i følgende udtalelse: Der er tre
bøger, som de tre mennesketyper studerer, og som de lærer
af:

1. Livets bog – de indviede – de 12 stjernebilleder.
2. Visdommens bog – disciplene – de 12 planeter.
3. Formens eller manifestationens bog – menneskeheden – de

12 skabende hierarkier.

Sammenfattende kunne man sige således: [side 31]

1. De zodiakale tegn påvirker først og fremmest det
menneske, som lever under mellemgulvet. Dette er det
almindelige gennemsnitsmenneske. Disse tegn betinger
således følgende fire centre:

a. Rygsøjlens basis.
b. Sakralcentret.
c. Solar plexus centret.
d. Milten.

2. Den indre gruppe af solsystemer, der virker i forbindelse
med de zodiakale tegn, påvirker frem for alt de mennesker,
der lever over mellemgulvet. De er derfor afgørende for:
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a. Hjertecentret.
b. Strubecentret.
c. Ajnacentret.
d. Hovedcentret.

3. Tre af energierne virker gennem hovedcentret, men først
efter den tredje indvielse.

Der er endnu et par andre punkter, som man også kunne
fremhæve her. Jeg omtaler dem til jeres oplysning. Af alle de
mange energier, som rammer vor planet, gennemtrænger den
og påvirker den, fremhæver den esoteriske astrologi følgende
fire kraft-arter, fordi de påvirker det, man kunne kalde vor
jords personlighed:

1. Kvaliteten af vort solsystem. Gud er en fortærende ild,
men Gud er også kærlighed. Dette er en såvel esoterisk
som eksoterisk sandhed.

2. Kvaliteten af vor planetariske Logos, således som den
strømmer igennem kæderne, runderne, racerne og
naturrigerne.

3. Kvaliteten af Jordens komplementær-planet, som er
Jordens modsatte pol, esoterisk betragtet. Denne planet er
Venus.

4. Kvaliteten af tiltrækningskraften hos de tre planeter, som
danner en esoterisk triangel af kraft. [side 32]

Jeg har ofte brugt vendingen »passere gennem« centrene og
formerne. Dette begreb betinger, at man kan forestille sig
fordelingscentrene, hvor de indkommende energier kan
strømme til, og hvorfra de igen kan udgå som stråling. Dette
kunne gøres mere forståeligt, hvis jeg gav jer den nye lære
(ny for jer, men dog gammel for esoterikere) om centrene i
menneskets æteriske legeme. De fire centre over
mellemgulvet – hjerte-, strube- og ajnacentret samt

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



hovedcentret – er principielt og frem for alt modtagercentre.
Centrene under mellemgulvet – rygsøjlens basis,
sakralcentret, solar plexus og milten – aktiveres af de fire
højere modtagercentre. Når dette er gjort, viser det sig som
personlighed, fysisk magnetisme og indflydelse, indtil den tid
kommer, hvor mennesket – som sjæl – vandrer den modsatte
vej rundt i zodiaken. Dette er symboliseret ved Solens gang
gennem zodiaken fra Aries til Pisces i stedet for den modsatte
bevægelse fra Aries til Taurus. Dette gentages i det
menneskelige system, og de fire lavere centre giver til sidst
det tilbage, som er kommet til dem. De vender således den
normale proces om, og centrene over mellemgulvet bliver
radioaktive, dynamiske og magnetiske. Dette er et
kompliceret okkult studium, som omhandler det æteriske
legemes reaktion på de indstrømmende energier. Det
forbinder til sidst det laveste center ved rygsøjlens basis med
det højeste center, hovedcentret. Dette svarer til forbindelsen
fra Jorden til Solen. Tænk over dette.

Når vi arbejder med og studerer disse ting, må vi altid
holde os for øje, at vi beskæftiger os med de syv stråler og
deres indbyrdes forhold i den kosmiske proces. Vi
beskæftiger os esoterisk med:

1. De syv stråler og de 12 zodiaktegn.
2. De syv stråler og de 12 skabende hierarkier.
3. De syv stråler og planeterne, således som de hersker over

og udtrykker sig gennem de tolv huse.

Når vi tænker dybere derover og sammenholder de forskellige
aspekter i undervisningen, vil vi opdage tre teser, som styrer
[side 33] livsindstrømningen til planeten og til det enkelte
menneske. Disse teser er tidligere blevet forklaret i En
afhandling om de Syv Stråler, men det kan gavne os at nævne
dem her:
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1. tese: Ethvert strålevæsen er udtryk for et solvæsen, og
enhver planet er derfor:

1. Sammenkædet med alt andet planetarisk liv.
2. Belivet af energi, der strømmer ind i det fra de syv

solsystemer, blandt hvilke vort er det ene.
3. Påvirket af tre kraftstrømme som kommer fra:

a. andre solsystemer end vort eget,
b. fra vort eget solsystem,
c. fra vort eget planetariske liv.

2. tese: Hver enkelt af strålevæsenerne modtager og vogter de
energier, der kommer fra:

1. De syv solsystemer.
2. De tolv stjernebilleder.

3. tese: Det er et strålevæsens kvalitet – således som det
manifesterer sig i tid og rum – der er afgørende for den
fænomenale fremtoning.

Før vi trænger længere ind i betragtninger over vort emne,
kunne jeg tænke mig at fremhæve to punkter:

For det første, at vi betragter esoteriske indflydelser og
ikke astrologien som sådan. Vort emne er de syv stråler og
deres forhold til de zodiakale stjernebilleder eller – med
andre ord – vekselvirkningen mellem de syv store væsener,
der præger vort solsystem og de tolv stjernebilleder, som vor
zodiak består af.

For det andet, at vi nødvendigvis må studere disse energier
og deres samspil ud fra den virkning, de har på planeten, og i
denne forbindelse deres indflydelse på formlivet i de
forskellige naturriger og specielt fjerde rige, menneskeriget,
samt på det enkelte menneske – gennemsnitsmennesket,
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disciplen og den indviede.
Vi skal ikke komme ind på definitioner i forbindelse med

den tekniske side af astrologi, og jeg vil heller ikke bruge de
mange [side 34] tekniske udtryk. Hvis jeg – når jeg
præsenterer dette meget omfattende emne og tilkendegiver
den evige visdoms indstilling til denne nye og kommende (og
dog meget gamle) »videnskab om de virksomme energier«,
som den er blevet kaldt – kan vise en ny vej eller pege på en
uanet sammenhæng, og ud fra denne evige visdom korrigere
det, som lærerne på livets indre side anser for fejl, så håber
jeg, at der vil findes nogle astrologer, som er sensitive over
for dette nye. Jeg tror, der vil findes forskere inden for
astrologien, som vil være fordomsfrie nok til at anerkende
eventuelle hypoteser og derefter foretage upartiske forsøg.
Må jeg have lov at gentage: Jeg skriver ikke en afhandling om
almindelig astrologi, men om de syv stråler og deres
tilsvarende og korresponderende energier, om stråleenergiens
virkninger og disse energiers vekselvirkning mellem de
forskellige planetariske kræfter, i særdeleshed dem, der
stammer fra Jorden. Jeg søger disse upartiske astrologer, der
vil foretage passende eksperimenter med de faktorer og
forslag, som jeg måtte give. Med dette i tankerne vil vi gå
videre.

Jeg har pointeret, at disse energier falder i tre grupper:

1. Energier, der kommer fra visse store stjernebilleder, som
er aktive i relation til vort solsystem, og som fra de ældste
tider altid har været beslægtet med vort system gennem
myter og sagn. Disse stjernebilleder er knyttet til vort
system på en særegen måde.

2. Energier, der kommer fra de tolv zodiakale stjernebilleder.
Man erkender, at disse har en bestemt virkning på vort
system og vort planetariske liv.

3. Energier, der kommer fra de planeter, som findes inden for
Solens indflydelsessfære.
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Fra en vis synsvinkel kan man stort set generalisere og sige,
at disse energigrupper i solsystemet svarer til de tre store
kraftcentre, som frembringer og styrer manifestationen og
menneskets evolutionære fremskridt: [side 35]

1. De store fjerntliggende og dog styrende stjernebilleder
svarer til det kraftcenter, som vi kalder monaden, og til
dets universelle vilje-til-magt, som kendetegner det første
guddommelige aspekt.

2. De tolv stjernebilleder kan betragtes som virkeliggørelsen
af sjælsaspektet, og indtil videre må deres virkning på det
enkelte menneske betragtes og studeres som den afgørende
faktor for bevidstheden og udviklingen af sjælens liv.
Dette er i sit inderste væsen vilje-til-kærlighed.

3. Planeterne, tolv i alt, (syv hellige og fem ikke-hellige) er
virksomme (i teknisk forstand) i relation til det enkelte
menneskes ydre liv, omgivelser og forhold. Deres
kraftforbindelser bør i vid udstrækning fortolkes i
forbindelse med den menneskelige personlighed, det tredje
guddommelige aspekt. Således illustrerer de vilje-til-viden.

Jeg beder jer erindre, at jeg udelukkende taler om begrebet
bevidsthed og om det enkelte menneskes modtagelighed og
reaktioner over for de kræfter, der rammer det. Virkningen af
udstrålingen fra vor planet, Jorden, svarer til virkningen af
den samlede masse af atomer og molekyler, som vi kalder det
tætte fysiske legeme og til dettes reaktion på den dragen eller
den tiltrækning, som et af de finere legemer eller alle disse
udøver.

Hvad angår de syv solsystemers indflydelse skal jeg antyde
(mere kan jeg ikke gøre), at de astrologisk er sammenkædet
med stjernebillederne Store Bjørn, Plejaderne og Sirius. De er
nært beslægtet med dem, men deres faktiske virkning er
indirekte, og man kan endnu ikke konstatere nogen mærkbar
indflydelse på menneskeheden og de andre naturriger.
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Indflydelsen fra de tre store stjernebilleder kan heller ikke
mærkes af det enkelte menneske, før den tid kommer, hvor
det bliver bevidst om de monadiske vibrationer efter den
tredje indvielse. Der er mange stærke indflydelser, der hele
tiden virker på vort solsystem og på planeten, men – hvad
mennesket angår – forbliver dets modtagerapparat og dets
reaktionsmekanisme »okkult passive«, som [side 36] det
kaldes, for de er endnu ikke af en kvalitet, som vil tillade
nogen særlig erkendelse, hverken i de tætte eller finere
legemer eller endog af sjælen. Senere i udviklingsprocessen
vil erkendelse og reaktion indfinde sig, men i almindelig
astrologisk forstand, og hvad mærkbare virkninger angår, må
de i dag betragtes som ikke-eksisterende, undtagen når de
indvirker på det fjerde naturrige, der udgør en levende enhed
i den planetariske Logos' legeme. Så lille er den bevidste
virkning, der frembringes af disse kræfter, at den kan
sammenlignes med den virkning, som det største
kontaktøjeblik i jeres morgenmeditation kan fremkalde i et
atom eller en celle i lillefingeren på en af jeres hænder. Der
kan måske opstå en almindelig reaktion og en stimulering af
hele legemet, men det intelligente atom reagerer ikke bevidst.
Vibrationerne er af for høj karakter.

Spekulationer ad disse baner er nytteløse. Et vældigt
system af energier, der griber ind i hinanden, er i aktivt og
hurtigt omløb gennem hele det kosmiske æteriske legeme –
hvoraf vort solsystems æteriske legeme er en integreret del –
men spekulativ forskning ad de angivne baner og det at følge
de dunkle spor er fuldkommen værdiløst, førend hovedvejen
til erkendelse er blevet anlagt og vejen fulgt. At give et
almindeligt omrids af den astrologiske retning er alt, hvad der
er muligt i dag, indtil den tid kommer, da mennesket kan
tænke i større sammenhænge og har en større evne til
syntese. Vi skal begrænse os til det mægtige energiområde,
som jeg har skitseret til betragtning, og vil kun belyse de
hovedkræfter, der er i omløb. Dette vil være tilstrækkeligt for
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vor tid og generation. Vi beskæftiger os med energier, som
kan fremkalde reaktion, og som også gør det, energier som
mennesket kan blive sig bevidst, og er sig bevidst i dag i
mange tilfælde.

Det kunne måske være nyttigt her at komme mere ind på
nogle af disse reaktioner på en lidt bredere basis og med
mange nødvendige forbehold:

1. Den uudviklede menneskehed er i sin tilværelse og sine
ydre [side 37] forhold først og fremmest påvirket af
indflydelsen fra den lille zodiak og således af planeternes
stilling i de tolv huse.

2. Den almene intelligente menneskehed og de, som nærmer
sig discipelskabets vej, eller som er disciple på prøve,
reagerer bevidst på:

a. Planeterne, der påvirker deres personlighed.
b. Soltegnet, der viser livstendenser, som allerede er

grundlagt, og som udgør den linje, der yder mindst
modstand.

c. Det opstigende tegn til en vis grad. Dette indicerer
livsmålet for denne specielle livscyklus eller også for en
periode af syv inkarnationer. De to sidste knytter sig til
den store zodiak.

3. Disciple og indviede kan begynde at reagere bevidst på
alle ovenstående indflydelser og gøre konstruktiv brug af
dem. De reagerer desuden på de mægtige, men alligevel
uendelig fine kræfter, som strømmer ind i vort solsystem
fra de tre vigtige stjernebilleder, som der henvises til
ovenfor. På de tidlige stadier er det de finere legemer, der
reagerer, og hjernen er ude af stand til at registrere dem,
men efter den tredje indvielse er de mærkbare på det
fysiske plan.
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Men for at vende tilbage til denne afhandlings emne, De syv
Stråler, vil jeg pege på, at disse stråler har en nær forbindelse
med de syv stjerner i Store Bjørn (igen de fire og de tre som
en underordnet differentiering) og med De syv Søstre,
Plejaderne. Det første stjernebillede er formidleren af den
positive kraft til den planetariske Logos, og det andet er
formidleren af det negative aspekt. Der finder derfor en
direkte udveksling sted af energier mellem de syv
planetariske Logoi og de vældige, uudgrundelige væsener,
der præger disse vigtige stjernebilleder. Man kan finde store
ind-i-hinanden-gribende triangler af kraft mellem de syv
planeter og de to grupper med syv stjerner i hver. Man vil til
sidst opdage, at den inderste hemmelighed ved astrologiske
konklusioner i planetarisk forstand er forbundet med disse
»hellige triangler«; disse er igen repræsenteret af de triangler
(der forskyder [side 38] sig og ændrer sig), som kan
konstrueres i forbindelse med de syv centre.

Ved at stille planetens horoskop (hvilket en dag bliver
muligt) vil man opdage, at virkningen af disse kræfter og vor
planetariske reaktion på dem er kraftigere end indflydelsen
fra de zodiakale stjernebilleder på den menneskelige enhed.
Dette skyldes det umådelig fremskredne stade i udviklingen
hos de planetariske ånder, som (i deres individuelle liv) for en
stor del har lagt de tolv stjernebilleders indflydelse bag sig og
hurtigt er ved at blive modtagelige over for de højere
vibrationer fra deres store prototyper, de »tre intime
stjernebilleder«, som de esoterisk er blevet kaldt. Der er en
overensstemmelse mellem disse store væseners tilværelser og
den måde, på hvilken et fremskredent menneske kan
neutralisere planeternes indflydelse og i den grad beherske sit
personlighedsliv, at sikre forudsigelser om aktiviteter og
omstændigheder i tilværelsen ikke længere vil være mulige.
Sjælen dominerer, planeterne ophører med at bestemme livet.
Således er det med stjernebillederne og de planetariske
Logoi. De kan neutralisere de lavere indflydelser, efterhånden

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



som de bliver sig de uendelig højere vibrationer fra de tre
vigtige stjernebilleder bevidst og kan reagere på dem.

2. De skabende hierarkier

Det må her være passende at indføje en oversigt eller en
tabel, som kan anskueliggøre nogle af de energier, der griber
ind i hinanden, og som virker igennem enhver del af vort
solsystem, gennemtrænger det på kryds og tværs, stimulerer
og fylder det med energi. De fremkalder kun bevidst reaktion,
hvor legemet for livsudfoldelse og reaktion kan leve op til
impulsen, og denne udtalelse gælder Sol-Logos, de
planetariske Logoi og alle former i alle vor planets naturriger.
Der vil naturligvis også være ubevidst reaktion, men det vil
være i en generel eller bred målestok, og meget af det
strømmer til os fra disse fjerne stjernebilleder via det femte
skabende hierarki. Dette hierarki, som er på grænsen til [side
39] frigørelse, findes på det intellektuelle bevidsthedsplan og
kan derfor bruges som et brændpunkt og en transformer for
de højere energier til vort solsystem og til planeten. Hvis I
omhyggeligt studerer oversigten over de tolv skabende
hierarkier, side 40, vil I se, at dette hierarki påvirker og er
påvirket af den syvende stråle for magisk orden og
ceremoniel organisering. Denne stråles egentlige funktion er
at forbinde ånd og materie og at frembringe den
manifesterede form. Det zodiakale tegn, med hvilket den er
tæt forbundet, er Cancer, Krebsen, som er massernes tegn og
en af »portene« til det manifesterede liv.

Følgende oplysninger vedrørende hierarkierne vil måske
være nyttige. De er hentet fra forskellige kilder.

Jeg vil gerne her minde jer om, at vort solsystems syv plan
er underplan af det kosmisk-fysiske plan. De fire skabende
hierarkier, som har opnået frigørelse, har nu samlet sig på det
kosmiske astralplan; deraf deres styrke, selv når de ikke er i
manifestation. Det femte skabende hierarki eksisterer på det

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



højeste æteriske plan og vil følge de fire andre hierarkier, når
det sjette skabende hierarki har benyttet sig af den kosmiske
mulighed og selv nærmer sig frigørelse. Følgende tabel viser
nogle af de astrologiske forbindelser:

1. Stjernebilledet Store Bjørn.
2. Plejaderne eller De syv Søstre (Syvstjernen).
3. Sirius.
4. De syv solsystemer.

1. Hierarkiet for skabende kræfter er esoterisk opdelt i syv
(4 og 3) inden for de tolv store ordener.

2. Tre hierarkier har – i denne store cyklus – en dyb
betydning, det fjerde eller menneskelige skabende
hierarki og de to deva-hierarkier, det femte og det sjette.

3. Det fjerde skabende hierarki er i virkeligheden det
niende, og det er derfor, det kaldes de indviedes hierarki.
Dette fremgår af tabellen.
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[side 40]
TABEL I og II

DE TOLV SKABENDE HIERARKIER

Nr. Nr.

ned Navn Stråle Tegn Energi Kommentar op

1

2

3

4

5

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

III

IV

V

VI

VII

Pisces

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Intelligent substans

Enhed gennem anstrengelse

Lys gennem kundskab

Ønsket om dualitet

Hierarkierne 1 til 4 inkl. (12 til 9

inkl.) har nået frigørelse. Betragtes

som abstraktioner. A Treatise on

Cosmic Fire, s. 361.

Massernes liv

Det 5. skabende hierarki er på

grænsen til frigørelse. Det er aktivt

på det intellektuelle plan.

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Tilslører

Kristus

12

11

10

9

8

D
E

 F
E

M
 K

U
M

A
R

A
E

R
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[side 41]

DE SYV SKABENDE HIERARKIER I AKTIV PLANETARISK UDFOLDELSE

Nr. Nr.

ned Stråle Navn Tegn Energi Kommentar op

6

7

8

9

10

11

12

I

II

III

IV

V

VI

VII

Guddommelige

flammer

Guddommelige liv

Guddommelige

bygmestre

Jvf. sjæl (CF, s. 605)

Begærets brændende

sønner

 

Mindre bygmestre
Jvf. form (CF, s.605)
De trefoldige

blomster

Det menneskelige

hierarki

De indviede

Offerets herrer

Den menneskelige

personlighed

Krokodillerne

Makara, mysteriet

Måneherrerne

Offerild (CF, s. 378)

Elementalvæsener

Næringskurvene

De blindede væsener

1. Leo

Planet – Solen

Farve – Orange

2. Virgo

Planet – Jupiter

Farve – Blå

3. Libra

Planet – Saturn

Farve – Grøn

4. Scorpio

Planet – Merkur

Farve – Gul

5. Capricorn

Planet – Venus

Farve – Indigo

6. Sagittarius

Planet – Mars

Farve – Rød

7. Aquarius

Planet - Månen

Farve - Violet

Parashakti

Den højeste

energi

Kriyashakti

Det materia-

liserende

ideal

Jnanashakti

Tankekraft

Mantrika-

shakti

ORDET, der

blev kød

Tale

Ichchhashakti

Viljen til

manifestation

Kundalini-

shakti

Materiens

energi. Form

Ingen

Ild - Luft

Det logoiske

plan

Æter

Det mona-

diske plan

Vand

Det atmiske

plan

Sol-Engle

Agnishvattas

Det bud-

dhiske plan

Ild

Det mentale

plan

Vand

Det astrale

plan

Jord

7

6

5

4

3

2

1

 

D
E

 S
Y

V
 S

T
R

Å
L

E
R

 A
F

 V
Æ

R
E

N
 –

 U
N

D
E

R
 D

E
N

 K
A

R
M

IS
K

E
 L

O
V
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Bemærkning: Meget i denne tabel kan synes uklart, ja endog ubegribeligt. F.eks.:

a.  Sagittarius kommer mellem Capricorn og Aquarius. Dette er en midlertidig betoning og vil forandres i en
anden verdenscyklus. Dette er et af mysterierne, der åbenbares ved indvielse.

b. Inaktiviteten hos de fem hierarkier, som efter opnået frigørelse ikke mere er i inkarnation, gælder kun på de
lavere plan.

[side 42]

4. Det siges i En afhandling om Kosmisk Ild, at i det
niende, tiende og ellevte hierarki (når man tæller nedefra
og op) ligger nøglen til agnis væsen, ildens herre,
totalsummen af solsystemets livskraft.

5. Den alvorligt studerende kan indhente megen oplysning
ved at studere de med disse hierarkier forbundne tal.

a. De 5 første opfattes som rene abstraktioner.
b. Hierarki Et har numrene – 6.1.7.

Hierarki To har numrene – 7.2.6.
Hierarki Tre har numrene – 8.3.5.
Hierarki Fire har numrene – 9.4.4.
Hierarki Fem har numrene – 10.5.3.
Hierarki Seks har numrene – 11.6.2
Hierarki Syv har numrene – 12.7.1.

Det er nødvendigt at gøre sig dette klart, idet der i
Den hemmelige lære findes henvisninger til
hierarkierne under forskellige tal. Dette har til formål
at tilsløre, men det vil også forvirre den studerende.

6. De fire første hierarkier opnåede frigørelse i det første
solsystem. Deres indflydelse nåede vor jord med det
femte skabende hierarki som mellemled.

7. Disse er derfor forbundet med de fire stråler, der
optræder som mindre, sideordnede stråler under den
store tredje stråle for aktiv intelligens.

8. Pisces ses øverst på listen over de zodiakale tegn, fordi
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det styrer den nuværende store astrologiske
verdenscyklus på 25.000 år. Det var også et af de
dominerende tegn, der indvirkede på vor planet, dengang
individualiseringen fandt sted, og menneskeriget blev til.
Det er dybest set forbundet med det første eller højeste
skabende hierarki, som igen er forbundet med den tredje
stråle for aktiv intelligens. Det var resultatet af det første
solsystem. I illuminationens udvikling gennem en vakt
intelligens ligger menneskehedens første mål.

9. Det femte skabende hierarki (også betegnet som nr. 8) er
på [side 43] grænsen til frigørelse. Det er på en
ejendommelig måde forbundet med det tiende skabende
hierarki, med stjernebilledet Capricorn og med den
menneskelige personlighed, der tilslører og midlertidigt
skjuler Kristusprincippet i form og tanke. Ottetallet
bliver i visse talsystemer betragtet som tallet for Kristus.

10. De store bygmestre og de mindre bygmestre, hvis
aktivitet genspejler sig i måneherrernes og
elementalvæsenernes virke, arbejder på det andet og
tredje plan i vort solsystem.

11. I vil se, at det menneskelige hierarki (på tabel II, 9-IV-4)
ikke er tilskrevet noget specielt element, idet dette
hierarki må sammensmelte alle og lade dem gå op i en
højere syntese. Dette er en del af indvielsens store prøver
under Scorpio.

12. Denne tabel er kun udfærdiget i relation til det fjerde
skabende hierarki, det menneskelige, og ikke i relation til
de andre planetariske manifestationer.

(Tabellen er sammensat ud fra det meget begrænsede
kundskabsforråd, der indtil nu er blevet åbenbaret om
emnet, og den er så korrekt, som det er muligt under
de givne omstændigheder).
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Hvert af de syv hierarkier af store væsener, der findes blandt
de tolv, som er bygmestrene eller de tiltrækkende kræfter, er
(på deres trin) formidlere; alle virkeliggør en af de krafttyper,
der udstråler fra de syv stjernebilleder. Deres formidlende
arbejde har derfor et dobbelt formål:

1. De er mellemled mellem ånd og materie.
2. De er formidlere af kraft fra kilder, der ligger uden for vort

solsystem, til former inden for vort solsystem.

Alle disse grupper af væsener er ligeledes syvfoldige i deres
natur, og Brahmas 49 ild-energier er den laveste
manifestation af deres brændende natur. Hver gruppe kan
også opfattes som »falden« i [side 44] kosmisk forstand, fordi
de tager del i opbygningsprocessen eller tager bolig i former
af forskellig tæthedsgrad.

Hierarki I. Det første store hierarki er udgået fra hjertet af
den centrale åndelige sol. Det er selve Guds søn, den
førstefødte i kosmisk forstand, ligesom Kristus var den
»ældste i en umådelig stor familie af brødre«, og den »første
blomst på menneskehedens plante«. Dette hierarkis symbol er
den gyldne lotus med tolv sammenfoldede blade. (S.D. I. s.
233-250, III. s.565).

Man må huske, at dette hierarki i virkeligheden er det
sjette, idet fem hierarkier er gået videre som resultatet af det
tidligere system, hvis mål var intelligens eller manas. De fem
frigjorte hierarkier er i deres helhed indbegrebet af manas.
Det er dette hierarki, som er det femte i rækkefølgen, og som,
efter sigende, er ved at opnå den endelige frigørelse eller tage
sin fjerde indvielse, hvilket er årsagen til visse fænomener på
vor planet, som har gjort denne fortjent til at kaldes »lidelsens
stjerne«. Der er en karmisk forbindelse mellem dyreriget og
det femte skabende hierarki fra det tidligere system, der nu
viser sig i mennesket ved den nødvendige korsfæstelse af
dyrisk-psykisk natur, især hvad kønslivet angår. Vi må huske,
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at hierarkierne arbejder under tiltrækningens lov, som er
bygmestrenes lov.

Dette første (sjette) hierarki har som energitype det første
aspekt af den sjette types kosmiske elektricitet og besidder
derfor en særlig kraft i forbindelse med den laveste ild eller
»ild ved friktion«, som giver sig til kende på det sjette plan.
Disse væsener kaldes »begærets brændende sønner« og var
»nødvendighedens sønner«. Det siges om dem i Den gamle
kommentar: »De brændte efter at vide. De styrtede sig ind i
sfærerne. De er Faderens længsel efter Moderen. Derfor lider
de, brænder og længes gennem den sjette sanse-sfære.«

Hierarki II. Det andet hierarki er tæt forbundet med Store
Bjørn. Det er blevet os fortalt, at det gik ind gennem det
andet hjertekammer i det hellige hjerte, og er (som det siges i
Den hemmelige lære) monadernes prototype. De er det
monadiske livs kilder, men de er ikke selv monader; de står
langt højere. [side 45]

Dette hierarki, som i virkeligheden er det syvende, er
tilstrømningen til vort system af de væsener, som i det første
solsystem forblev på deres eget plan, idet de var for rene og
for hellige til at finde muligheder i den meget materielle og
intellektuelle evolution. Selv i denne evolution vil de finde
det umuligt at gøre andet end at øve indflydelse på de
inkarnerede jivaer og give dem evne til at opfatte
gruppebevidsthedens væsen, kvaliteten af de syv himmelske
mennesker, uden dog helt at kunne finde udtryksmuligheder.
En vis forståelse af dette mysterium vil indfinde sig, hvis den
studerende nøje erindrer sig, at i vort eget solsystem og på
vore syv plan ser vi kun Logos' fysiske legeme, og at dette
fysiske legeme begrænser dens trefoldige naturs
væsensudfoldelse. Det første (sjette) hierarki kunne muligvis
ses som en bestræbelse på at udtrykke Sol-Logos' mentale
vibration, og det andet hierarki dens emotionelle eller
kosmisk-astrale natur.

Dette andet (syvende) hierarki har som krafttype det andet
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aspekt fra den syvende krafttype ud af de mange. Et begreb
om Sol-Logos' relative udviklingstrin kan man måske få ved
at studere de forskellige kraftaspekter, som den demonstrerer
i denne specielle inkarnation. Det er denne energi, som
tvinger monaderne ned i fysisk inkarnation, for den er
mærkbar på det syvende plan. De energier, som nu virker, er
dem, som Logos har bragt til udfoldelse, og de er resultatet
fra tidligere inkarnationer. Der vil nødvendigvis opstå huller,
og visse krafttyper mangler, fordi den i kosmisk forstand
endnu har meget at opnå.

Det er energien fra dette hierarki, som bevirker
manifestationen af det guddommelige androgyne væsen og de
syv kraftcentre, som er de syv åndelige energier.

Hierarki III. Det tredje skabende hierarki (eller det
ottende) er særdeles interessant. Det kaldes »triaderne« og
har i sig de mægtige kræfter til den trefoldige evolution, den
mentale, den psykiske og den åndelige. Disse triader af liv er
ifølge deres væsen treenighedens tre personer og fra en vis
synsvinkel blomsten af det tidligere system. Når man studerer
dem fra en anden synsvinkel som »blomsten fra de tidligere
otte«, er de de ottefoldige stadier, [side 46] der venter på en
lejlighed til at flamme op. De er devaerne, som er rede til en
tjeneste, der består i at give visse manglende kvaliteter til et
andet hierarki. Man betragter dette hierarki som de store
overbringere af udødelighed, mens de selv er »langt hævet
over inkarnation«. De er offerets og kærlighedens herrer, men
de kan ikke gå fra Logos' æteriske legeme ned i det tætte
fysiske legeme.

Dette tredje hierarki hersker over det tredje elektriske
kraftaspekt fra første type af kosmisk energi. De står for en
tilbagevendende cyklus af denne første type, som
symboliseres ved tallet 8. Formlerne til disse elektriske
energier er for komplicerede til at forklares her, men den
studerende bør huske, at disse hierarkier giver sig udtryk i:
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1. Syvfoldig kosmisk energi.
2. Kosmisk prana.
3. Sol-energi eller elektrisk ild, sol-ild og ild ved friktion.

Hvert hierarki manifesterer en trefoldig energi eller et aspekt
af hver af ovennævnte, og det nødvendiggør en nifoldig
differentiering, for de to første hierarkier er trefoldige i deres
væsen, ligesom det tredje. Det er det fjerde hierarkis
medlemmer, de menneskelige monaders hierarki, der afviser
triadevæsenerne og til sidst styrter et menneske ind i den
ottende sfære. Mennesket afviser at blive en Kristus, en
Frelser og forbliver selvcentreret.

Vi har beskæftiget os med de tre første hierarkier, om
hvilke man siger, at de stedse »skuer dybets herskers åsyn«,
eller at de er så rene og hellige, at deres kræfter står i bevidst
kontakt med deres kildes udspring.

Vi skal nu betragte to hierarkier, som har særlig interesse
for os, de menneskelige selvbevidste væsener. Disse to
grupper er i virkeligheden tre, eftersom det femte hierarki er
dualistisk, og det er det, som har ført til nogen forvirring, og
som er den okkulte baggrund for det uheldige tal tretten.
Disse væsener er »de, der søger tilfredsstillelse«, og er årsag
til det andet fald ned i [side 47] kønsudviklingen, hvilket
bevirker, at egoet antager en lavere natur. Det fjerde og det
femte hierarki er det niende og tiende, eller »de indviede« og
»de fuldkomne«. Mennesker eller »uforgængelige jivaer« er
alle væsener, der udvikler sig gennem en stigende skala af
indvielser, enten af sig selv eller arrangeret på vor planet ved
hjælp udefra. De når det fuldendte gennem et »ægteskab«
med den orden, der står dem nærmest, den femte. De er
derefter fuldstændige og fuldkomne, og det skyldes den
okkulte kendsgerning, at det fjerde hierarki betragtes som
værende maskulint og det femte feminint.

Hierarki IV. Det fjerde skabende hierarki er den gruppe,
hvori menneskets højeste aspekt, dets »Fader i Himlen« har
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sin plads. Disse væsener er de punkter af ild, som skal blive
flammen; dette bliver de ved det femte hierarkis
mellemkomst og de fire væger eller de to dualistiske lavere
hierarkier. Således kan man se, at hvad mennesket angår er
det fjerde, femte, sjette og syvende hierarki i løbet af
inkarnationens cyklus netop dets eget selv. De er »offerets
herrer« og »kærlighedens herrer«, blomsten af atma-buddhi.

I studiet af disse hierarkier er menneskets plads og
betydning i denne plan en af de mest værdifulde og
nødvendige belæringer. Hierarkiet f.eks., som er essensen af
den uhåndgribelige ånds liv, buddhi-princippet, er den
esoteriske årsag til det kosmiske ægteskab mellem ånd og
materie, hvis grundlag er Logos' kærlighed og længsel, men
hvert hierarki udtrykker sig også gennem en ganske særlig
manifestation, og denne manifestation vil ud fra menneskets
endelige begrænsede tænkning blive betragtet som Hierarkiet
selv. Dette er ikke tilfældet, og man må omhyggeligt skelne
mellem disse hierarkier.

De er latente kim fra kraftcentre og manifesterer sig
subjektivt. De varmer og beliver formgrupper; de blomstrer
frem og udtrykker sig ved hjælp af en form eller et andet
hierarki. Disse hierarkier er alle indbyrdes forbundne og er
negative eller positive over for hinanden, alt efter
omstændighederne.

Som det siges i Den hemmelige lære (S.D. I. s.230), er
dette [side 48] hierarki et opfostringssted for de inkarnerende
jivaer. Det bar i sig kimen til de væsener, som nåede
menneskestadiet i et andet solsystem, men som ikke kunne nå
ud over dette på grund af den pralaya, der nærmede sig, og
som førte dem ind i en hviletilstand. Hierarkiets vilkår er de
samme, blot på et kosmisk plan, som vilkårene for de
menneskelige livskim, der i en inter-kæde periode holdes i en
tilstand af formørkelse. De tre andre hierarkier (første, andet
og tredje) var dem, som (i tidligere kalpaer af logoisk
manifestation) overskred det menneskelige stadium
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fuldstændigt. De er derfor arupa eller formløse grupper, mens
de tilbageblevne er rupa-grupperne eller dem, der har en
form.

Det fjerde skabende hierarki, eller det niende, må i dette
solsystem altid betragtes som det, der så at sige indtager den
tredje plads.

1. De store væsener eller de tre personer i treenigheden.
2. Menneskets prototyper, de syv ånder.
3. Mennesket eller den laveste manifestation af det

selvbevidste åndsaspekt.

Dette må meget nøje overvejes, og det har ingen forbindelse
til formaspektet, men alene til de store væsener, der udtrykker
sig gennem andre væsener, som også er selvbevidste eller
fuldt intelligente. Det er der visse af hierarkierne, der ikke er.

De fire lavere hierarkier er alle beskæftiget med
manifestation i de tre verdener eller i Sol-Logos' tætte fysiske
legeme. Det er dem, som kan afkaste eller gennemtrænge Sol-
Logos' æteriske legeme og antage former, der består af enten
gasagtig, flydende eller tæt substans. De andre kan ikke. De
kan ikke komme ned til en fysisk kønsudvikling.

De studerende må huske, at ud fra Logos' synsvinkel,
befinder sol-englene på det mentale plan (det femte underplan
af det kosmisk-fysiske plan) sig i fysisk inkarnation, og det,
som kaldes »det andet fald«, henviser til dette. Det første fald
henviser til antagelsen af en formskikkelse af kosmisk-æterisk
stof, således [side 49] som det er tilfældet med de himmelske
mennesker, prototyperne for de menneskelige jivaer. I
sidstnævnte tilfælde kaldes de legemer, der bruges,
»formløse« ud fra vor synsvinkel, og de er »vitale legemer«
besjælet af kosmisk prana. I vort eget og de resterende
gruppers tilfælde består formerne af substans fra de tre lavere
plan (det som Logos ikke betragter som et princip) og er
derfor af et stof, der stadig reagerer over for det tidligere
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systems vibration. Dette betyder, at de fire lavere hierarkier
er led mellem fortidens liv og fremtidens. De er det
nuværende. De havde ikke afsluttet deres kontakter med det
aktivt-intelligente princip fra den tidligere kalpa, og må
således fortsætte disse kontakter i den nuværende kalpa. De
vil fuldføre arbejdet i dette system, de fire vil blive de tre, og
de vil da blive de tre højere arupa-hierarkier i det næste
system.

Før vi fortsætter vor betragtning over de enkelte hierarkier,
er det nødvendigt at understrege, at nogle af disse hierarkier
bliver betegnet som »herskende hierarkier«, og andre som
»hjælpe-hierarkier«. Med dette menes, at nogle kommer
stærkere til udtryk i dette solsystem end andre, og heraf følger
nødvendigvis, at deres vibration er mere mærkbar end
hjælpegruppernes. De herskende grupper er det andet, fjerde
og femte, og af følgende grunde:

a. Det andet er den store udtryksform for dualitet, Sønnen,
når han levendegør Solen.

b. Det fjerde er de menneskelige monaders hierarki, som er
mæglerne eller formidlerne af syntese; de udtrykker
resultatet af system 1 og målet for system 2.

c. Det femte eller tiende er tæt forbundet med de fem
frigjorte hierarkier og bringer disses forenede livsessens til
udtryk. Man kunne derfor sige, at det femte hierarki
repræsenterer de fem frigjorte grupper, og det fjerde er den
repræsentative gruppe i dette system, mens det andet (for
mennesket eller disse to grupper tilsammen) repræsenterer
det, som er det åndelige aspekt, Faderen, den ukendte.
[side 50]

Hierarki V. Det femte skabende hierarki er, som vi ved fra
studiet af Den hemmelige lære, yderst mysteriøst. Dette
mysterium ligger i forbindelsen mellem det femte hierarki og
de fem frigjorte grupper. Man kan i nogen grad forstå denne
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forbindelse i sammenhæng med vor egen planet, som ikke er
en hellig planet, hvis man fordyber sig meditativt i Buddhas
historie og hans arbejde. Dette antydes i Den hemmelige
lære.

Det femte hierarkis relation til et bestemt stjernebillede har
også sin betydning i dette mysterium. Dette er skjult i Sol-
Logos' karma og vedrører dens forhold til en anden Sol-Logos
og samspillet af kræfter mellem disse to i en stor mahakalpa.
Dette er den sande »hemmelighed om dragen«, og det var
drageindflydelsen eller »slangeenergien«, som var årsag til, at
manas eller tankeenergi strømmede ind i solsystemet. Tæt
knyttet til disse to kosmiske væseners karma, var det mindre
kosmiske væsen, den planetariske Logos, som er vor planets
liv. Det var denne trefoldige karma, som indførte
»slangereligionen« og »visdommens slanger og drager« på
Lemuriens tid. Det havde at gøre med den solare og
planetariske kundalini, slangeilden. Der ligger en antydning i
det faktum, at stjernebilledet Dragen har den samme relation
til den ENE, der er større end vor Logos, som centret ved
rygsøjlens basis har til mennesket. Det vedrører stimulering
og vitalisering med en deraf følgende samordning af de
manifesterende ild-energier.

En nøgle til mysteriet ligger også i forbindelsen mellem
denne femte gruppe og de to sammentrækkende poler. Disse
væsener er de femfoldige led, »de milde forenere« og
»frembringerne af bevidsthedens enhed«. Esoterisk er de
»menneskeslægtens frelsere« og fra dem udstråler det princip,
som – i forening med det højeste aspekt – løfter det lavere
aspekt op til himlen.

Når man studerer disse mysterier grundigt og ofrer
tilsvarende omhu på de væseners liv, som er de største
repræsentanter for det forenende princip, vil det blive
åbenbart, hvor stor og altoverskyggende vigtig deres plads er
i planen.

Det er af denne grund, at det femte hierarkis medlemmer
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kaldes [side 51] »den flammende kærligheds hjerter«; de
frelser gennem kærlighed, og disse væsener står Sol-Logos'
store kærlighedshjerte særlig nær. Disse store forløsende
engle, som er menneskets sønner på deres eget sande plan,
det mentale, er derfor altid afbildet som den tolvbladede
lotus; dette kæder dem symbolsk sammen med »den
guddommelige kærligheds søn«, det manifesterede solsystem,
der siges at være en kosmisk tolvbladet lotus, og med Logos'
kausal-lotus, der ligeledes er tolvbladet.

Vi har derfor en direkte energistrøm, der flyder igennem:

a. Logos' tolvbladede egoiske lotus, det kosmiske mentalplan.
b. Den tolvbladede Sol-lotus.
c. Den planetariske Logos' hjerte, også en tolvbladet lotus.
d. Menneskets tolvbladede egoiske lotus på det mentale plan.
e. Menneskets tolvbladede hjertecenter.

Eller med andre ord, energien flyder direkte:

a. Fra Sol-Logos, via tre store kosmiske centre:

1. Den centrale åndelige sol.
2. Solens hjerte.
3. Den fysiske sol.

b. Til den planetariske Logos' hjertecenter, beliggende på det
fjerde kosmisk-æteriske plan (vort buddhi-plan).

c. Til et menneskes egoiske lotus på det mentale plan, hvilket
i virkeligheden svarer til »Solens hjerte«. Det monadiske
punkt er en genspejling af »den centrale åndelige sol« i det
menneskelige system.

d. Til et menneskes æteriske hjertecenter på det fysiske plan,
hvad der igen svarer til den fysiske sol.
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Således er det mindste atom sammenkædet med solsystemets
store centrale liv.

Dette femte hierarki er ligeledes ifølge loven
energifordeleren til hvert plans femte underplan i systemet,
man må dog erindre, at i de tre verdener er det det femte
underplan, når man tæller fra [side 52] oven og ned, mens det
i verdener med overmenneskelig evolution er det femte, når
man tæller nedefra og op. Som vi ved benytter Hierarkiet
manas' to aspekter, det ene i de tre verdener og det andet i de
højere sfærer.

Man må tænke på, at alle disse grupper (selv om de bliver
kaldt »formløse«) er den sande form af alt det bestående, da
alt er en del af Sol-Logos og af den planetariske Logos'
æteriske legeme. Dette er et punkt, der kræver særlig
opmærksomhed; de studerende har alt for længe anset formen
for at være det tætte fysiske legeme, hvorimod det fysiske
legeme for okkultisten ikke er formen, men grov maya eller
illusion, og den sande form er vitalitetslegemet. Derfor udgør
disse hierarkier den totale sum af levende væsener og
grundlaget for eller grundbeskaffenheden af al eksistens. Vi
kunne betragte dette emne således:

a. De fire øverste grupper er hierarkier, der udtrykker sig
gennem de tre kosmisk-æteriske plan, det andet, tredje og
fjerde.

b. De to laveste grupper er de væsener, der fungerer som
involutionens materie (organisk og uorganisk) i Logos'
tætte fysiske legeme, det flydende og det luftformige, med
den levende substans fra de fire højere underplan i
solsystemets tætte fysiske legeme.

c. Det femte hierarki har en interessant plads som den
»formidlende« gruppe mellem de fire højere og dem, der
findes på de tre lavere underplan. Der er en meget
væsentlig og betydningsfuld overensstemmelse mellem de
syv hovedcentre og de syv ego-grupper på det mentale
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plan, og der er en okkult analogi mellem de tre
hovedcentre (pinealkirtlen, hypofysen og alta-major-
centret, og disse syv ego-gruppers væsensudfoldelse i de
tre verdener. Dette er i høj grad en esoterisk kendsgerning,
og alle studerende, der mediterer over lovene om enhed,
må tage denne analogi i betragtning.

Det er nyttigt at huske disse hierarkiers placering i den
skematiske oversigt og at gøre sig klart, at omkring det
samlede antal af disse vitale legemer fortætter sig efterhånden
den manifestationsform, [side 53] som vi opfatter som
evolutionens materie. Disse skikkelser er opbygget (lige fra
alle atomers form til egoets legeme, og fra blomstens form til
den uendelig store planetariske eller solare lotus), fordi
hierarkierne består af ansamlinger af livskim, der giver
impulsen, leverer modellen og gennem deres blotte eksistens
skaber det fuldkomne eksistensgrundlag for alt, hvad der
findes på alle plan.

Hierarki VI og VII. Dette sjette og syvende hierarki, som
leverer substansformerne i de tre verdener, har et livsvigtigt
formål og en yderst interessant placering. Set ud fra Logos'
synsvinkel er de ikke principper, men ud fra menneskets
synsvinkel er det dem, som forsyner det med dets laveste
principper. De har det samme forhold til Logos, som det tætte
fysiske legeme har til mennesket, og alt, hvad der vedrører
menneskets evolution (på dette specielle sted), skal studeres,
som om det foregik inde i Logos' fysiske legeme. Disse
hierarkier har at gøre med den fysiske energis udfoldelse,
med virkeliggørelsen af alle guddommelige formål i det
fysiske legeme og med den fysiske organisering af et bestemt
stort, kosmisk liv.

Dette gælder specielt de to hierarkier, vi her taler om. De
er den laveste tiloversblevne del af det foregående system, og
energien af det stof (flydende, luftformigt og tæt) som
vibrationen fra Logos' permanente atom (på adi-planet)
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tiltrækker ved opbygningen af den guddommelige form. For
at klargøre og generalisere kunne man sige, at det syvende
hierarki er det liv eller den energi, som findes i ethvert atoms
hjerte, dets positive aspekt, og det sjette hierarki er livet i alle
håndgribelige tings æteriske legemer. Dette hierarkis funktion
er udmærket beskrevet med følgende ord fra Den gamle
kommentar:

»Devaerne hører ordet udgå. De ofrer sig selv, og ud af
deres egen substans bygger de den ønskede form. De
tager livet og byggematerialet fra sig selv og overgiver
sig til den guddommelige impuls.«
A Treatise on Cosmic Fire, s. 1196-1207
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[side 54]

TABEL III

I. DYNAMISK ENERGI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrisk ild

1. Sirius.. . . . .
9

Cancer

.. . . . . . .

Capricorn

Saturn. . . . . . . . . . . . . . . . Femte skabende hierarki

(det 8.). Ukendt

Det kardinale kors

2. Store Bjørn.
9

Aries

.. . . . . . .

Libra

Solen, der skjuler Vulkan. . . Andet skabende hierarki

(det 11.). Ukendt

Det kardinale kors

3. Plejaderne. .
9

Gemini

.. . . . . . .

Sagittarius

Merkur. . . . . . . . . . . . . . . Fjerde skabende hierarki

(det 9.). Ukendt

Det bevægelige kors

Alle de ovennævnte energier bliver aktiveret, hvad mennesket angår, under de store indvielser

og på indvielsens vej.

II. MAGNETISK ENERGI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sol-ild

4. De 7 sol-

systemer. . . . .
9

Taurus

.. . . . . . .

Scorpio

Mars. . . . . . . . . . . . . . . . . Tredje skabende hierarki

(det 10.). Ukendt

Det faste kors

Alle de ovennævnte energier bliver aktiveret, hvad mennesket angår, når det er en discipel på

prøve og på discipelskabets vej.

NB: Det er ikke afsløret, gennem hvilke af de zodiakale tegn det første eller det tolvte

hierarki lader sin energi udstrømme.

Før vi fortsætter med at analysere tabellerne og viser de
indbyrdes forhold, der eksisterer i denne specielle zodiakale
cyklus mellem de tolv tegn i zodiaken og de tolv planeter, er
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der visse ting, som jeg gerne vil understrege i forbindelse
med disse zodiakale stjernebilleder. Det er almindeligheder,
men det specifikke og specielle kan udledes af dem.

For det første vil jeg understrege, at de tolv planeter, der
styrer [side 55] de tolv huse, primært vedrører menneskets
udfoldelse på det fysiske plan; de påvirker
personlighedsaspektet stærkt; deres indflydelse samt
nedarvede karmiske forhold frembringer de livsforhold og de
omstændigheder, der giver mulighed for udvikling og til sidst
beherskelse af livets formside.

For det andet er der de tolv stjernebilleder, hvis opgave
først og fremmest er at stimulere sjælen inden for formen, og
at vække til subjektiv handling, der igen bevirker
forandringer i den ydre udtryksform, idet stjernebilledets
energi forener sig med planeternes. Den derved fremkomne
virkning falder i to etaper:

1. Den første etape, hvor soltegnet dominerer mennesket, og
hvor det gradvis bliver egnet til at reagere over for sjælen.
Menneskets latente muligheder for dette liv udfoldes.
Virkningen fra soltegnet kaldes undertiden »kraften fra
sandsynlighedens sol«.

2. Den anden etape, hvor der er en tiltagende reaktion over
for de energier, der skjules af det opstigende tegn. De
vækker det uventede og fremskynder det indre livs
evolutionsproces og udfoldelse. Det opstigende tegn
kaldes med en esoterisk vending for »mulighedens sol«.

Gennem virkningen af den fra de zodiakale tegn
indstrømmende energi bliver mennesket forberedt til
»orienteringens krise«, hvori det langsomt og gradvis skifter
retning på livets hjul og bevidst begynder at rejse tilbage til
sin oprindelse. Da går mennesket fra Aries til Pisces, via
Taurus, Scorpio og Capricorn, i stedet for at gå fra Aries til
Taurus via Sagittarius, Leo og Cancer. Denne triplicitet af
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stjernebilleder, nævnt i disse to store veje rundt i zodiaken,
har en bestemt og betydningsfuld virkning og kaldes
»hovedindflydelsestegnene«. Under denne proces udvikles
det mentale princip og skelneevnen, og i denne særlige
forbindelse (ikke i almindelig forstand) lægges vægten på
indflydelsen fra Aries, Gemini og Libra. Under den
indflydelse lærer mennesket at overvinde begær gennem
forsøg med og erfaring i alle slags begær [side 56] og selviske
impulser. Således lærer den menneskelige sjæl gradvis og
med uendelig smerte at fungere først som et medlem af den
menneskelige familie og derefter som et åndeligt væsen, den
guddommelige sjæl.

I vil se af ovenstående, at visse af de standpunkter, som
de esoteriske astrologer tager, er i modsætning til nutidens
ortodokse astrologi. Grunden til dette er, at ideerne i deres
nedstigen fra ideernes plan bliver »modsat« på det astrale
plan og underlagt den store illusion; astrologien må til sidst
befri sig for denne vrangforestilling.

En rigtig forståelse af de forskellige energiers og kræfters
virkning vil anskueliggøre for jer, at en sjæl står umiddelbart
før sin frigørelse, når de bestemmende planetariske kræfter,
soltegnets ekspanderende energier og det opstigende tegns
styrende energi alle kontrolleres og styres af det indre oplyste
åndelige menneske.

Til sidst blandes de tolv stjernebilleders energier og – på
erfaringens og udviklingens sidste trin – de tre store
stjernebilleders energier, der indvirker på Sol-Logos, med de
iboende energier fra de syv stråler eller de syv planetariske
Logoi. Dette kendetegner et fuldkommenhedens stadium.
Disse udefra kommende energier (jeg henviser her til de store
stjernebilleder) overføres til Jorden via de syv hellige planeter
og de fem ikke-hellige planeter. Når de pågældende energier
er fuldstændig forenet, og fuld væsensudfoldelse derfor er
nået, er det afslutningen på en stor verdensperiode. I lange
tider er mennesket i løbet af denne cyklus af reinkarnationer
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og manifestationsperioder næsten udelukkende underlagt de
ikke-hellige planeters aktivitet. Som I ved, er der fem:

Solen (der skjuler en planet).
Månen (der skjuler en planet).
Selve Jorden.
Mars.
Pluto. [side 57]

Mennesket er – i symbolsk forstand – »den femtakkede
stjerne, og ud fra de brændende spidser strømmer menneskets
kræfter, og på hver brændende spids opstår der et
modtagercenter«. Dette er naturligvis billedligt udtrykt, men
meningen er klar. Jo mere mennesket imidlertid nærmer sig
discipelskabets vej, desto mere virksom bliver de hellige
planeters indflydelse; først efter den sidste og femte indvielse
mærkes virkningen ikke mere af de ikke-hellige planeter, selv
om den indviede i høj grad bruger deres energier, efterhånden
som de gennemstrømmer den indviedes modtager-, reaktions-
og manifestationslegemer, for alle tre aktivitetsformer og
formål må der tages hensyn til.

De tolv stjernebilleders energier blandes med energierne
fra de tolv planeter, men deres evne til at fremkalde reaktion
og til at blive modtaget bevidst, blive anerkendt og anvendt
afhænger helt og holdent af arten af det planetariske livs
reaktionsapparat og af det enkelte menneske. Det er med rette
blevet sagt, at bevidsthed beror på bevidsthedens legemer, på
deres udviklingstrin og på det enkelte menneskes evne til at
identificere sig med de energier og de impulser, der når det,
og ikke kun på det, som mennesket allerede har erkendt som
en del eller aspekt af sig selv. Man kunne sige, at den højere
reaktion på de realiteter og kvaliteter, der blev åbenbaret og
gjort mulige ved energi-indflydelsen fra de zodiakale tegn, i
nogen grad er afhængig af de planeters aftagende indflydelse,
som holder menneskets bevidsthedsaspekt nede. Tænk over

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



dette, for det indeholder en dyb esoterisk sandhed.
Således når to mægtige energistrømme – fra kosmos og

fra solsystemet – mennesket via de betingende planetariske
kraftcentre, (de syv planetariske systemer i solsystemet og
deres tilsvarende syv centre på planeten, hvor vi lever), og
strømmer ind i de symbolske »tolv huse« gennem deres
medium. Det er derfor, man taler om, at vort solsystem i sit
inderste væsen er »dualistisk« (kærlighed-visdom), og at
menneskets hovedopgave er at »afbalancere modsætningernes
par«. Dualitetstemaet går derfor igennem hele menneskets
udviklingshistorie. På alle tre plan i den menneskelige
udfoldelse gør harmoniseringen fremskridt. [side 58]

1. På det fysiske plan betragter vi, hvordan de tætte og
æteriske kræfter forener sig. Dette fuldbyrdes på
renselsens vej.

2. På det astrale plan må der ske en opløsning af
modsætningernes par. Dette fuldbyrdes på discipelskabets
vej.

3. På det mentale plan bringes nærværelsens engel og
Tærskelens Vogter ansigt til ansigt. Deres syntese sker på
indvielsens vej.

Hvad der gælder for mennesket i denne forbindelse gælder
også for menneskeheden som helhed, for Jordens planetariske
Logos, som for alle planetariske Logoi og for en Sol-Logos.
Analogien mellem sammensmeltningen af modsætningernes
par, på f.eks. det fysiske plan, kan ses i den bevidste og
styrede sammensmeltning af de planetariske kræfter med
energien fra en hvilken som helst planet eller gruppe af
planeter. Analogien, der indebærer skelneevnen til at
afbalancere og neutralisere kraften fra modsætningernes par
på det astrale plan, kan ses, når soltegnets og planeternes
energier bliver fuldkommen styret og harmoniseret.
Analogien kan også føres videre til det mentale plan, og når
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soltegnets og det opstigende tegns energier er varigt forenede
og bragt til udtryk (i det enkelte menneskes såvel som i det
planetariske væsens liv) kommer der et krisepunkt, hvor
sjælen og personligheden står ansigt til ansigt. Sol-englen,
der fordeler sol-ilden og sammenholder den elektriske ild,
samt Tærskelens Vogter, der frembringer ild ved friktion og
anvender den, kender hinanden »med indre okkult viden«.
Derefter står døren helt åben, gennem hvilken de tre store
stjernebilleders liv og lys – efter den tredje indvielse – kan
være okkult til rådighed for den indviede, det være sig et
frigjort menneskevæsen eller en planetarisk Logos.

Når engang astrologerne forstår den sande betydning af
stjernebilledet Gemini, Tvillingerne, og af de dualistiske
kræfter, der strømmer gennem dette tegn (»de modstridende
kræfter«, som de ofte kaldes, eller »de stridende brødre«) og
rammer vort planetariske liv, da vil man kende den sande
metode til opløsning af denne dualitet.

Det er også interessant, at syv af de symboler, som
udtrykker [side 59] zodiakens tolv stjernebilleder, er
dualistiske i deres natur, og man kan udlede et
dualitetsprincip af dem.

1. Vædderens to horn i Aries.
2. Tyrens to horn i Taurus.
3. Tvillingeskikkelserne i Gemini (to lodrette linjer).
4. Krebsens to klør i Cancer.
5. De to vægtskåle i Libra.
6. De to parallelle kraftlinjer i Aquarius.
7. De to fisk i Pisces.

Disse syv stjernebilleder er derfor nært beslægtet med seks af
de syv hellige planeter og med en ikke-hellig planet. Der er to
tegn, som er usammensatte, og som ikke har nogen dualistisk
betydning, nemlig
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8. Symbolet for Leo, som simpelt hen er løvens hale.
9. Pilen i symbolet, der forestiller Sagittarius.

De legemliggør begrebet om den isolerede adskillelse og det
målbevidste begær. To tegn har en afgjort trefoldig
opbygning, og dette har en klar betydning for esoterikeren.

10. Virgo er et trefoldigt tegn.
11. Scorpio er også et trefoldigt tegn, som er meget lig

symbolet for Virgo.

Disse to tegn er afgørende for den menneskelige erfaring, idet
de indicerer den trefoldige forms funktion og befrielsen af det
i formen fængslede menneske gennem prøvelserne i Scorpio,
hvor det over for sig selv og verden beviser den virkelighed,
som Virgo har tilsløret og gemt.

12. Symbolet for tegnet Capricorn er yderst mysteriøst. Det
skjuler mysteriet om krokodillerne eller makara. Det er
fremstillet [side 60] på en unøjagtig og afgjort
vildledende måde; det må betragtes som et mysterium
og derfor udefinerbart.

Disse tegn og deres slægtskab med de hellige og ikke-hellige
planeter vil blive belyst senere.

Resumé: Man må altså studere mennesket som et trefoldigt
væsen, en sammensat individualitet, der udtrykker sig (i de
tre verdener) på følgende måde:

a. Den åndelige sjæl, der genspejler monaden.
b. Den menneskelige sjæl, der genspejler den guddommelige

sjæl.
c. Formnaturen, som burde åbenbare de to højere.
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Tre skabende hierarkier påvirker det inkarnerede menneske,
det fjerde (eller niende) det femte (eller tiende) og det sjette.
Disse skaber i samarbejde mennesket, og på samme tid
danner de baggrunden for dets væsensudfoldelse. Mennesket
er således en blanding af elektrisk ild, en guddommelig
flamme, og bliver til sidst modtagelig over for de tre store,
styrende indflydelser; mennesket er sol-ild, nemlig en sol-
engel i manifestation. Mennesket bliver efterhånden mere og
mere modtageligt over for de tolv stjernebilleders
indflydelser. Mennesket er ild ved friktion og kommer under
planeternes indflydelse. Følgende oversigt vil muligvis
tydeliggøre dette noget:

I. Elektrisk ild. – Indvielsens vej – fjerde hierarki; fuld
sjælsudfoldelse; monadisk liv.
MÅL: Identificering med monaden. Skaber

modtagelighed over for de tre stjernebilleder.
II. Sol-ild. – Discipelskabets vej – femte hierarki; fuld

livserfaring; sjælsliv.
MÅL: Identificering med sjælen. Skaber modtagelighed

over for de tolv zodiakale stjernebilleder.
III. Ild ved friktion. – Evolutionens vej – sjette hierarki;

livsoplevelse; [side 61] menneskeligt liv.
MÅL: Identificering med personligheden. Skaber

modtagelighed over for de planetariske indflydelser.

3. Det store hjul og åndelig udvikling

Før jeg giver jer den sidste del af oversigten, der drejer sig
om stjernebillederne som strømledere af kosmiske energier
eller som afsendere af deres egen energi, vil jeg gerne
bemærke, at meget af det, jeg vil sige, er baseret på:

1. Livets hjul og menneskets vej, når det passerer gennem
tegnene, således som den ortodokse astrologi opfatter det.
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Mennesket, såvel som planeterne, synes at bevæge sig
baglæns gennem tegnene, og ser ud til at passere gennem
stjernebillederne fra Aries til Taurus. Men dette er alt
sammen en del af den store illusion.

2. Livets hjul og menneskets vej, den guddommelige eller
åndelige sjæl, når den passerer gennem tegnene i zodiaken,
således som det er udforsket af den esoteriske astrolog.
Dette er virkelighedens vej, ligesom den anden er
illusionens vej. Denne fører disciplen ad vejen fra
begyndelsen i Aries til fuldendelsen i Pisces.

Den nuværende metode er baseret på den midlertidige
sandhed, at det almindelige menneske er underlagt
manifestationens illusoriske natur, og »som det tænker,
således er det«. Men, når mennesket bliver Herkules,
solguden (eller sol-englen), begynder det forfra, men i
omvendt rækkefølge (igen kun tilsyneladende) og en afgjort
nyorientering finder sted. Lærerne på den indre side studerer
derfor kun horoskopet i dets relation til følgende tre enheder:

1. Horoskopet for selve planeten som den planetariske Logos'
livsudfoldelse. Dette forudsætter, at man studerer
horoskopet [side 62] for en planets ånd såvel som for det
iboende liv og deres indbyrdes slægtskab og samspil.
Jordens ånd er for Jordens planetariske Logos, hvad f.eks.
personligheden (eller formnaturen) er for menneskets sjæl.
De to horoskoper lægges oven på hinanden, og det
»planetariske mønster« dukker frem.

2. Horoskopet for menneskeheden, det fjerde naturrige, der
betragtes som et væsen, hvilket det i virkeligheden også er.
Det drejer sig egentlig om studiet af to horoskoper som i
ovennævnte tilfælde; horoskopet for sjælsriget, de
ophøjede gudesønner på det mentale plan, og studiet af det
væsen, som er formaspektets sammenholdende liv i det
fjerde naturrige. Dette sker igen ved, at de to kort lægges
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oven på hinanden. Disse kort er tegnet op i stor størrelse
på et transparent materiale, som menneskeheden ikke
kender. På disse kort ses det mønster, der dukker frem, når
»sjæl og personlighed bliver forenet«, og de nuværende
forhold, de eventuelle udviklingsmuligheder og
forbindelser og det umiddelbart fremtidige mål træder klart
frem.

3. Horoskoperne for disciple. Mestrene studerer ikke
horoskoperne for det almindelige uudviklede menneske.
Det tjener ikke noget formål. Dette betyder igen, at den
pågældende discipels to horoskoper må studeres – et for
sjælen og et andet for personligheden. Atter benyttes
fremgangsmåden med at lægge horoskoperne oven på
hinanden. I det ene horoskop vil nyorienteringen og det
spirende, nyordnede indre liv blive bemærket og studeret,
og i det andet retter man opmærksomheden mod det ydre
liv og ser, hvorvidt det stemmer overens med de indre
betingelser eller ej. Således vil livsmønstret træde frem,
muligheder vil indiceres, problemer vil forsvinde, og det
umiddelbart næste skridt vil tydeligt vise sig.

Det viser sig således igen tydeligt, i hvilken udstrækning
»dualitetsprincippet« indgår i alt. Det er en foranderlig
dualisme alt efter, hvor vægten lægges, men denne dualisme
er til stede indtil den sidste og endelige indvielse – til stede
på de senere trin i evolutionsprocessen, [side 63] i
tilpasningen af formforbindelserne, men ikke til stede i
bevidstheden hos de avancerede disciple. Dette er
hovedpunktet, som det er nødvendigt at forstå.

Her må et tredje punkt fremhæves, som er en følge af de to
tidligere nævnte punkter. En stor del af vort studium vil dreje
sig om forholdet mellem de seks stjernebilleder, der befinder
sig i den øverste halvdel af det zodiakale hjul, og de seks,
som findes i den nederste halvdel; vi skal se på den energi,
som et menneskevæsen er (bemærk denne vending), når det
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vandrer med uret fra Aries til Taurus og derefter – i modsat
retning – fra Aries til Pisces. Vi vil betragte de dualiteter, der
skabes af hvert af disse stjernebilleder og det overfor liggende
tegn; vi vil derfor studere de store kvaliteter, som et
stjernebillede og det overfor liggende frembringer. Vi vil
behandle disse punkter på følgende måde:

1. Fra udgangspunktet i Aries, indtil mennesket – gennem
mange omdrejninger af livshjulet – når til vendepunktet og
nyorienteringen. Mennesket går fremad fra det punkt, hvor
det i Cancer udgør en del af masserne med
massebevidstheden usammenhængende og ukoncentreret
og uden erkendelse af et mål (bortset fra tilfredsstillelsen
af sit instinktive begær), indtil det i Scorpio bliver den
sejrende discipel, der har fundet sig selv i Leo. Så kommer
nyorienteringens krise, som kan tage lang tid og strække
sig over mange liv med kamp.

2. Fra det punkt på forberedelsens vej, hvor mennesket søger
lyset og kæmper sig gennem tegnene (som der står i Den
gamle kommentar angående dette punkt):

»Mennesket vender sig fra højre til venstre, og
derefter igen fra venstre til højre. Det drejer rundt
om sig selv, mens det svimler for det, på en akse
af begær. Det ved ikke, hvorhen det skal gå, og
hvad det skal gøre. Himlen bliver sort.«

På dette sted begynder tegnet Gemini at spille en stærk
rolle i [side 64] disciplenes liv, mens Sagittarius gradvis
»gennemborer hjertet med sine pile; og derefter når
mennesket på pilens flugt Capricorn.« Men så kommer
forsagelsens krise.

3. Fra det punkt, hvor den forpligtede discipel og indviede
igen krydser Solens vej og konstaterer, at det, som
disciplen opdagede hos sig selv i Leo, når sit højdepunkt i
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Aquarius. Den afsondrede individuelle bevidsthed bliver
til gruppebevidsthed i Aquarius, og disciplen begynder at
begribe betydningen af tegnenes grundlæggende
kombination, »trianglen i menneskehedens bevidsthed«.

Cancer. . . . . . . . . . . . . Leo.. . . . . . . . . . . . . . . . Aquarius.. . . . .

Masseforståelse Individuel forståelse Gruppeforståelse

Instinktiv bevidsthed Intelligent bevidsthed Intuitiv bevidsthed

Derefter arbejder den sig fra det i Capricorn opnåede
højdepunkt adskillige liv frem igennem zodiaken, hvorved
den stiger ned i massebevidsthedens hav for at blive det,
som i de gamle bøger kaldes »krebsen, som renser
materiens hav, der omgiver menneskets sjæl«. Til sidst
bliver den indviede virksom verdensfrelser i Pisces. Den
stiger ned i menneskets verden for at frelse
menneskeheden og for at fremme planen. Den er da
»fisken, som svømmer frit i materiens hav«.

Den indviede må altid i hvert af zodiakens tegn bringe
fuldbyrdelsen og den åndelige frugt fra tidligere
livserfaringer, fra forsøg i verden og fra sjælens sejre til
udtryk. Selviskhed må altid omsættes til levende aktiv
tjeneste, og begæret må bevise sin forvandling i den rene
åndelige higen efter at blive ét med Guds vilje.

Der er et par punkter, som må belyses, for at I kan arbejde
med ganske bestemte ideer, der er klart formuleret i tanken.
Jeg har hentydet til dem i nogle af mine tidligere bøger, men
det vil være gavnligt at omtale dem igen og at føre tanken
videre. Jeg vil bede jer om at overveje dem, efterhånden som
I læser og studerer.

Jeg har ofte refereret til, at hele videnskaben om astrologi
er [side 65] baseret på et ikke-eksisterende forhold. Den har
intet grundlag i den materielle virkelighed, men er dog evigt
baseret på sandhed. Zodiaken er, som I ved, Solens
imaginære vej på himlen. Zodiaken er derfor stort set en
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illusion, set fra en eksoterisk synsvinkel. Men på den anden
side eksisterer stjernebillederne, og de energistrømme, som
flyder frem og tilbage, blandes og griber ind i hinanden
overalt i rummets legeme, er på ingen måde illusion, men
bringer ganske bestemte evigt beslægtede forhold til udtryk.
Det er misbruget af de forskellige energier, der har skabt
illusionen. Denne illusoriske vej er altså en lige så stor
realitet for menneskeheden i dag som det enkelte menneskes
personlighedsillusioner. Disse illusioner skyldes, at det
enkelte menneske er polariseret på det astrale plan.

I denne forbindelse er det også interessant, at en fjerde
krafttype – på grund af jævndøgnspunktets præcession –
indvirker på planeten og mennesket, men den anerkendes
sjældent og får sjældent den plads i horoskopet, der
tilkommer den. Måneden og tegnet, eller Solens plads på
himlen, stemmer i virkeligheden ikke overens. Når vi f.eks.
siger, at Solen står i »Aries«, indeholder det en esoterisk
sandhed, men ikke en eksoterisk kendsgerning. Solen stod i
Aries i begyndelsen af denne store cyklus, men den står ikke
på nøjagtigt det samme sted i dag, når den »befinder« sig i
dette tegn.

Man burde også huske, at lige så nødvendigt det er at
kende fødselstiden og fødselsstedet, når man stiller et
menneskes horoskop, lige så nødvendigt er det at have et
bestemt fastlagt tidspunkt at gå ud fra for at få en
fuldkommen korrekt forståelse og drage nøjagtige slutninger
med hensyn til stjernebilledet, planeterne og vor jord. En
sådan fastsat tid er endnu ukendt i eksoterisk astrologi, selv
om Hierarkiet besidder de nødvendige oplysninger og vil
stille dem til rådighed, når den rette tid kommer. Det er
kendskabet til denne indre viden, som danner grundlaget for
de udtalelser, jeg er kommet med eller vil komme med, og
som kan synes revolutionære for den ortodokse forsker. Der
må hele tiden foretages en berigtigelse af menneskehedens
tidligere [side 66] antagelser, og et fremragende eksempel på
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dette er den udtalelse i Bibelen, der går ud på, at skabelsens
første dag er 4004 f.Kr. Dette anses for en fejl af den
moderne videnskab, men mange tror det stadig.

Jeg har allerede tidligere antydet, hvad en nøjagtig
astrologisk beregning kunne baseres på, da jeg opgav
tidspunktet for Hierarkiets »tilnærmelse« til vor planetariske
manifestation, dengang individualiseringen fandt sted, og det
fjerde naturrige kom til syne. Jeg sagde, at denne vældige
begivenhed havde fundet sted for 21.688.345 år siden. På den
tid stod Solen i Leo. Denne proces, der indledtes på det
fysiske plan, og som frembragte ydre fysiske begivenheder,
var omkring 5.000 år om at modnes. Solen stod således i
Gemini, da den endelige individualiseringskrise indtraf, og
døren blev da lukket for dyreriget.

Det er blevet sagt, at Sagittarius styrede menneskets
evolution, da Solen stod i det tegn, dengang Hierarkiet
begyndte at nærme sig vor planet for at stimulere
livsformerne. Men Sagittarius styrede perioden for den
subjektive tilnærmelse.

Solen stod i Leo, da individualiseringen fandt sted på det
fysiske plan som et resultat af den anvendte stimulering.

Solen stod i Gemini, da denne tilnærmelse var blevet
fuldbyrdet ved Hierarkiets grundlæggelse på Jorden. Dette er
en af de store hemmeligheder, som frimurerritualerne
symboliserer, for af symbolet for tegnet Gemini udsprang
ideen om de to søjler, som frimurere er så fortrolige med.
Man kunne derfor her symbolsk sige,

1. Leo styrer A � L � 's grad.
2. Gemini styrer F � S � 's grad.
3. Sagittarius styrer M � M � 's grad, indtil det sted, hvor

mesteren oprejses, og Capricorn styrer resten af
ceremonien og den H � K � B �
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Det er altid forvirrende for begynderen, som endnu ikke har
udviklet og trænet sin intuition, at skulle forene
tilsyneladende [side 67] uoverensstemmelser og øjensynlige
modsigelser, som dukker op i den evige visdoms lære. Den
samme vanskelighed støder man på i videnskaben om
astrologi, og det må være på sin plads at komme lidt ind på
dette spørgsmål ved denne lejlighed. Jeg vil gerne minde jer
om den okkulte sandhed, at fortolkning og rigtig forståelse
afhænger af den enkeltes udviklingstrin. H.P.B. bemærkede i
Den hemmelige lære, at for nogle mennesker var det højeste
princip, som deres bevidsthed kunne rumme, måske det
laveste for andre. Stjernebillederne og planeterne, som styrer
dem, kan have én bestemt virkning på masserne, og en anden
virkning på gennemsnitsmennesket, og atter en tredje
virkning på disciplen og den indviede. Da de forskellige
energier og kræfter cirkulerer 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 nogen fast regel, og
den studerende bliver forvirret. Den ortodokse astrologi
opstiller en række planetariske herskere, og disse er rigtige,
for så vidt angår størstedelen af menneskeheden. Men
disciplen, som lever sit liv over mellemgulvet, reagerer på en
anden kombination, og det er den, jeg hovedsagelig vil
beskæftige mig med. Det er derfor, at de følgende tre tabeller
ikke synes at stemme overens. De er fremstillet således, at de
viser situationen med hensyn til tre grupper:

1. Størstedelen af menneskene, som den ortodokse og
anerkendte astrologis følgeslutninger passer på.

2. Disciple og fremskredne mennesker, som man bedømmer
efter den esoteriske astrologis følgeslutninger.
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3. De skabende hierarkier, der giver den foreløbige situation i
denne verdenscyklus. [side 68]

TABEL IV.

DET ORTODOKSE ASTROLOGISKE SLÆGTSKAB

STJERNEBILLEDER OG PLANETARISKE HERSKERE
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.

Slægtskabet mellem de andre stjernebilleder gennem
planeterne, som giver udtryk for strålerne, er følgende:
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1. Taurus og Pisces er gennem Vulkan og Pluto beslægtet
med 1. stråle. Forvandling af begær til offer og af den
individuelle 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. Således bliver mennesket en
verdenstjener.

Verdenstjeneren

3. Sagittarius og Capricorn er gennem Jorden og Saturn
beslægtet med 3. stråle. Den målbevidste discipel bliver til
den indviede.

Den indviede
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[side 69]

TABEL V.

DET UORTODOKSE ASTROLOGISKE SLÆGTSKAB

STJERNEBILLEDER OG PLANETARISKE HERSKERE
I forbindelse med disciple og indviede

NB. I horoskoper, der har forbindelse med VEJEN,

går udviklingen fra Aries til Pisces via Taurus, etc.

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 – –

NB. I forbindelse med disciple og de zodiakale tegn er Gemini og Libra de to

stjernebilleder, som – gennem deres herskere – udtrykker 5. og 7. stråle energi. Af en

okkult årsag vedbliver de at være ikke-beslægtede med alle andre tegn.

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
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5. Cancer og Scorpio er gennem Neptun og Mars beslægtet
med 6. stråle. Forvandling af massebevidsthed til
disciplens omfattende bevidsthed.

Den sejrende discipel

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det i tabel IV drejer sig
om slægtskabet mellem de herskende planeter, mens vægten
er lagt på den bestemmende stråle i tabel V.

[side 70]

TABEL VI.

PLANETARISKE HERSKERE I 3 GRUPPER

Stjernebillede Ortodoks Discipel Hierarkier

1. Aries. . . . . . Mars. . . . . . . Merkur. . . Uranus

2. Taurus. . . . . Venus. . . . . . Vulkan. . . Vulkan

3. Gemini. . . . Merkur. . . . . Venus. . . . Jorden

4. Cancer.. . . . Månen. . . . . Neptun. . . Neptun

5. Leo. . . . . . . Solen.. . . . . . Solen.. . . . Solen

6. Virgo.. . . . . Merkur. . . . . Månen. . . Jupiter

7. Libra. . . . . . Venus. . . . . . Uranus. . . Saturn

8. Scorpio. . . . Mars. . . . . . . Mars. . . . . Merkur

9. Sagittarius. . Jupiter. . . . . . Jorden. . . Mars

10. Capricorn. . Saturn. . . . . . Saturn. . . . Venus

11. Aquarius. . . Uranus. . . . . Jupiter. . . . Månen

12. Pisces. . . . . Jupiter. . . . . . Pluto. . . . . Pluto
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TABEL VII.

 UORTODOKS

STJERNEBILLEDER, HERSKERE OG STRÅLER
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 energi 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.
[side 71]
d. Stråle 4 – Scorpio og Aquarius, gennem Merkur og Månen.
e. Stråle 6 – Cancer og Sagittarius, gennem Neptun og Mars.
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I betragtning af ovenstående og med udgangspunkt i den store
illusions grundlæggende kendsgerning bør det erindres, at
nøjagtigheden af den astrologiske forudsigelse og fortolkning
afhænger af tre faktorer:

1. Styrken af de tankeformer, som er blevet opbygget i
forbindelse med de tolv tegn. Disse tankeformer blev
oprindeligt skabt og forankret af Hierarkiet på det mentale
plan på Atlantis' tid, og de har vundet i styrke lige siden.
De tjener som brændpunkter for visse kræfter og gør det
f.eks. muligt for det enkelte menneske at komme i
forbindelse med store energireservoirer, som derefter
påvirker det på en bestemt måde.

2. Astrologens intuition. At stille et horoskop har til formål at
sætte astrologen i nær forbindelse med det enkelte
menneske, men dette nytter kun begge parter lidt, hvis
astrologens intuition og sensitivitet ikke er vågen og
nærværende.

3. Astrologens evne til i en hvilken som helst særlig periode
at være lydhør over for de forandringer, som hele tiden
sker, som f.eks. den gradvise forskydning og forandring,
der fremkommer ved jævndøgnspræcessionen, eller den
langsomme forskydning af planetens pol. Hertil kommer,
at efterhånden som mennesket udvikles, forbedres
ligeledes til stadighed reaktionsmekanismen eller
bevidsthedslegemerne. Dets reaktioner på den planetariske
indflydelse og på de forskellige stjernebilleders energier
ændrer sig derfor med samme stadighed, hvilket man må
tage i betragtning. Det er som følge heraf væsentligt, at den
moderne astrolog begynder at studere det pågældende
menneskes udviklingstrin, før astrologen stiller
horoskopet. Astrologen må forvisse sig om, hvor omtrent
dette menneske befinder sig på udviklingsvejen. Derfor er
studiet af strålerne meget nødvendigt, idet man undersøger
såvel kvaliteten som karakteregenskaberne og livsmålet.
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[side 72]

Astrologer vil til sidst kunne stille et horoskop for sjælen,
som er følsom over for andre kraftkombinationer end dem,
der behersker personligheden. Disciplen og den indviede
reagerer på en ganske bestemt måde på indflydelserne udefra,
og deres reaktion afviger fra det uudviklede og egocentriske
menneskes. Dette må man være klar over. De, der »lever
under mellemgulvet«, og som reagerer på de indstrømmende
energier ved de lavere centres formidling, vil have et helt
anderledes horoskop end disciplen eller den indviede. Det
fordrer en helt anden tydningsmetode. Jeg har henvist til dette
før og vil minde jer om nogle af de bemærkninger, jeg har
fremført.

1. Disciple på discipelskabets vej er stærkt influeret af
Merkur og Saturn – den ene bringer illumination og den
anden byder på muligheder.

2. Ved de forskellige indvielser gør planeternes indflydelse
på kandidaten sig gældende på en helt anden måde end
tidligere. I cykler strømmer energierne fra stjernebillederne
gennem de planetariske centre.

a. Ved den første indvielse må disciplen kæmpe med de
krystalliserende og nedbrydende kræfter fra Vulkan og
Pluto. Indflydelsen fra Vulkan trænger ind i dets væsens
inderste, mens Pluto drager op til overfladen alt det,
som er til hinder i disse lavere regioner og tilintetgør
det.

b. Ved den anden indvielse kommer kandidaten under
indflydelse fra tre planeter – Neptun, Venus og Jupiter.
De tre centre – solar plexus, hjerte- og strubecentret –
medvirker aktivt.

c. Ved den tredje indvielse skaber Månen (der tilslører en
skjult planet) og Mars en frygtelig konflikt, men til sidst
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er mennesket frigjort fra personlighedens herredømme.
d. Ved den fjerde indvielse bringer Merkur og Saturn igen

store forandringer og enestående åbenbaringer, men
deres virkning er helt forskellig fra de tidligere
erfaringer.

e. Ved den femte og sidste indvielse viser Uranus og
Jupiter [side 73] sig og skaber en »velgørende orden« i
samtlige de energier, som findes i den indviedes
udrustning. Når denne nyordning er fuldstændig, kan
den indviede »slippe bort fra hjulet og derefter først
rigtigt leve«.

Hele tiden når energien fra Solen (som skjuler en hellig og
hidtil ukendt planet) vedvarende og uafladeligt mennesket via
sol-englen.
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KAPITEL II

Den esoteriske astrologis væsen

Indledende bemærkninger.
1. Centrene og kraft-trianglerne.
2. Korsene og tegnene.
3. Stjernebilledernes åndelige virkninger.
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KAPITEL II

Den esoteriske astrologis væsen

Indledende bemærkninger

Efter at have studeret det foregående vil det stå jer klart, at et
af de resultater, der gerne skulle fremkomme under indtryk af
denne nye indstilling til den astrologiske diagnose (hvad det
enkelte menneske angår), vil være at stille et mere nøjagtigt
horoskop for fremskredne mennesker – disciple og indviede.
Dette har det hidtil ikke været muligt at gøre helt nøjagtigt.
Det vil dog også kun kunne lade sig gøre, hvis der foretages
kloge og rigtige forsøg og undersøgelser.

Jeg har opstillet to herskergrupper for to mennesketyper:

1. Den ortodokse og almindeligt accepterede række af
planetariske herskere for det uudviklede menneske og for
gennemsnitsmennesket.

2. En ny kombination af herskere og stjernebilleder for dem,
der går »vejen«.

Ikke desto mindre må man huske, at der er et uendeligt antal
mulige ombytninger, indviklede forhold og forbindelser,
hvilket skyldes det uhyre antal kombinationsmuligheder, der
forekommer på det enkelte menneskes livsvej afhængigt af
dets udviklingstrin. Disse muligheder kan inddeles i tre
grupper ved en bred og nødvendigvis utilstrækkelig
generalisering:

1. Gennemsnitsmennesket og det uudviklede menneske, der
lever under mellemgulvet; her koncentrerer de
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indstrømmende energier og kræfter sig enten om solar
plexus eller om sakralcentret.

2. Et stort antal mennesker, som befinder sig på et
overgangsstadium, [side 78] og hvor energier og kræfter
hovedsagelig er koncentreret i det lavere center, men som
på samme tid virker ret hyppigt gennem strubecentret og
fremkalder en svag reaktion i hjerte- og ajnacentrene.

3. Mennesker på et af de sidste stadier på vejen med
hovedvægten lagt på en hurtig bevægelse væk fra de lavere
centre til den højere triade; det højeste hovedcenter er ved
at vågne. Disse mennesker danner ligeledes to
hovedgrupper:

a. De, der bruger solar plexus centret som et vældigt
udvekslingssted for de indstrømmende energier, og som
er begyndt at virke gennem strube- og hjertecentrene.
Deres mål er en fuldstændig vækkelse af ajnacentret.

b. De, der benytter alle disse centre, men i hvem
hjertecentret er helt vakt, og hvor triangelkraften i
hovedet er begyndt at virke. (Denne triangel går fra
ajnacentret til hovedcentret og derfra til centret i
medulla oblongata, den forlængede rygmarv).

Når alle disse centre er vakt, danner de som de enkleste
kombinationer følgende triangler. Videnskaben om
trianglerne danner grundlaget for alle astrologiske
følgeslutninger samt for centrene i det menneskelige legeme.
Dette er noget, I ved, men de fire tripliciteter i den
eksoteriske astrologi er kun rudimenter af den sande
videnskab, der ligger bag de ortodokse tydninger.
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I.
9

1. Rygsøjlens basis.
2. Sakralcentret.
3. Solar plexus centret.

II.
9

1. Strubecentret.
2. Hjertecentret.
3. Ajnacentret.

III.
9

1. Ajnacentret.
2. Hovedcentret.
3. Centret i medulla oblongata.

[side 79]

Desværre er det organiserende princip ikke så enkelt, som det
ser ud til i ovennævnte tabel, idet betydningen, brændpunktet,
grupperingsmåden og vitaliseringen samt tilsynekomsten af
disse esoteriske triangler varierer alt efter stråleart. Denne
videnskab om energi-triangler er grundlaget for den nye
esoteriske videnskab om astrologi og om laya-yoga eller
videnskaben om centrene. Både denne ældgamle yoga og den
endnu ældre astrologiske videnskab må nu studeres på et
højere trin i spiralen. Helt op til vore dage er læren om
centrene gået i arv fra de atlantiske tider, affattet i de gamle
vendinger og formler, der principielt er uegnede for vort
nuværende højt avancerede udviklingstrin. Det samme kan
siges om den ortodokse eller eksoteriske astrologi. Begge
disse videnskaber må nyorientere sig og omordnes, og
astrologien må baseres på en dybere forståelse af planeternes
relationer – de hellige og ikke-hellige – til centrene og til
visse betydningsfulde »polarisationscykler«, der optræder
som forudbestemte resultater af »kriseperioder«. Denne sidste
sætning indeholder en grundlæggende og betydningsfuld
fremstilling af sandheden.
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1. Centrene og kraft-trianglerne

Der findes, som I ved, fem ikke-hellige planeter og syv, der
betragtes som hellige. Disse tolv planetariske væsener (med
deres egne cykler, kriser og polariseringer) er nært beslægtede
med de syv centre. De fem centre langs rygsøjlen har relation
til de fem ikke-hellige planeter, men er i det uudviklede eller
almindelige menneske næsten udelukkende koncentrerede på
det astrale plan og i det astrale legeme. Man bør lægge mærke
til følgende:

1. To af de ikke-hellige planeter (Jorden selv og Månen) er
forbundet med to centre, som for det højt udviklede
menneske ikke har særlig stor betydning:

a. Milten, der modtager pranastrømme fra vor egen planet,
og som har med de æteriske og fysiske legemer at gøre
og med deres fysiske forhold til hinanden. [side 80]

b. Et center i brystet, der står i forbindelse med
thymuskirtlen. Dette center bliver inaktivt i det
udviklede menneske, men har forbindelse med
vagusnerven før hjertecentrets vækkelse.

2. To af de andre ikke-hellige planeter – Mars og Pluto –
virker i forbindelse med sakralcentret (Mars) og solar
plexus (Pluto). Denne sidste planet bliver aktiv i det
menneskes liv, som er »blevet levende i højere forstand,
dets lavere natur vandrer ind i røgen og mørket fra Pluto –
der styrer den lavere brændende grund, for at mennesket
kan leve i sandhed i det højere lysets land«.

3. Solen (står her for Vulkan, som er en hellig planet) styrer
et center foran struben, der står i forbindelse med
biskjoldbruskkirtlerne og ikke med selve
skjoldbruskkirtlen, som er forbundet med strubecentret.
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Dette center foran struben ophører med sin funktion, når
strubeaktivitetens skabende periode begynder. Det virker
som en »formidler« mellem de højere og de lavere
skabende organer (mellem sakral- og strubecentret) og
fører til sidst til den virkende sjæls bevidst skabende
aktivitet. Vulkan var en af de første skabende arbejdere
blandt menneskene. Den havde også en forbindelse med
»Kain, der dræbte sin broder«. Symbolikken, der ligger til
grund for disse ældgamle myter, kan let tydes af den
intuitive elev.

Nogle af de opgaver, som jeg gerne vil hellige mig i dette
afsnit af En afhandling om de Syv Stråler, er følgende:

1. Tænk over, hvorfor fem af de syv stråler udtrykker sig
gennem to planetgrupper – hellige og ikke-hellige – og
ligeledes, hvilke centre disse to strålegrupper hersker over.
Derefter skal vi sammenholde:

a. De syv centre i menneskets æteriske legeme.
b. De syv centre i det fjerde skabende hierarki, som

udtrykker sig gennem de syv racer.
c. De syv planetariske centre. [side 81]
d. De syv og de fem planeter, der som energi-centrene i

solsystemet er modtagelige over for de tolv zodiakale
stjernebilleders energi.

Vi vil studere disse planetariske centre ud fra to
synsvinkler:

a. Fra den eksoteriske synsvinkel.
b. Fra discipelskabets og indvielsens synsvinkel.

2. Betragt de tre vigtige stjernebilleders energier; hver af dem
strømmer gennem tre af de zodiakale stjernebilleder, og
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danner således store kraft-triangler, der griber ind i
hinanden. På denne måde er ni af de zodiakale
stjernebilleder involveret, og disse på sin vis forener og
sammensmelter deres energier til tre store kraftstrømme på
indvielsens vej. Disse tre kraftstrømme flyder igennem:

a. Leo, Capricorn og Pisces
til

b. Saturn, Merkur og Uranus (Månen)
til

c. Hoved-, ajna- og hjertecentret
til

d. Struben, solar plexus og rygsøjlens basis.

Man må huske, at sakralcentret og milten hovedsagelig er
forbundet med den planetariske udstråling fra selve Jorden.

3. Betragt de tre store kosmiske kors:

Det kardinale kors Det faste kors Det bevægelige kors
a. Indvielse Discipelskab Evolution
b. Den planetariske Logos Menneskeheden Naturriger
c. Kosmisk indvielse Sol-indvielse Planetarisk indvielse
d. Ånd Sjæl Legeme
e. Liv Bevidsthed Form
f. Monade Ego Personlighed
g. Tre indvielser To indvielser Det almindelige menneske

(Indviede) (Disciple)

Desuden skal disse tre kors sammenholdes med de tolv
planeter og det almindelige virkeområde for den
inkarnerede sjæl. [side 82]

4. Uddyb nærmere samspillet mellem de tre grupper af
herskende planeter, der nævnes i tabel VI. Disse planeter
er i deres samlede virkning det værktøj, hvormed Guds
hensigt virkeliggøres.
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Før jeg fortsætter med de mere tekniske aspekter i vort emne,
kunne jeg tænke mig at uddybe emnet om zodiaken, dens
historie og symbolik ud fra en mere filosofisk og åndelig
synsvinkel og dermed give jer et subjektivt billede af
menneskets fremskridt, efterhånden som det »under Solens
fremrykning bevæger sig videre ad livets vej«. Dette er et
teknisk udtryk og henviser til aktiviteten fra en sol, en planet,
et hierarki eller et menneske, når der efter et »kriseøjeblik«
følger en »polariseringsperiode«, der uundgåeligt fører til nyt
opsving og ny fremadstræben. Disse tre ord – krise,
polarisation og opsving – er grundlaget for den cykliske lov
og styrer evolutionsprocessen. Fra menneskehedens
synsvinkel er Solens rejse gennem zodiaken tilsyneladende en
langsom og møjsommelig proces, der (på tidsplanet) tager
omkring 25.000 år. Ud fra den indre visions synsvinkel er det
en fremadstormen på livets vej, som kun varer et øjeblik af tid
og »som udsletter fortid, nutid og fremtid i det fuldførte
værks stråleglans«.

2. Korsene og tegnene

Vi vil følge mennesket fra tegn til tegn, mens det – under
smerte og lidelse – smeder udrustningen og pinefuldt udvikler
den mekanisme, der vil gøre det muligt for det at nå til et
vigtigt krisepunkt i sit livskredsløb, hvor det vil begynde at
frigøre sig fra den store illusions vej. Ad denne vej har det
rejst i æoner fra Aries til Taurus via Pisces, og – idet det nu
går den modsatte vej – vil det begynde at vandre ad lysets vej
fra Aries til Pisces via Taurus. Denne oplevelse af forvandling
er meget smukt beskrevet i sjette afsnit af Den gamle
kommentar:

»De mange forandringers kors (det bevægelige kors.
[side 83] A.A.B.) hvirvler uophørligt rundt og bærer den
korsfæstede menneskeskikkelse, der indeholder kimen
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til al illusion.
Men fra korset, hvorpå det er blevet ihjelslået – selv

om det ikke vidste det – klatrer mennesket ned og føler
sig frem (med smerte og mange tårer) til et andet kors –
et kors af blændende lys, af brændende smerte og bitter
sorg, og dog et frigørelsens kors. Det er et stillestående
kors, fastgjort i himlene og bevogtet af englen.

Bag dette kors bliver et andet kors synligt, men det
kan det ikke nå (englen bevogter vejen), før tyren har
splittet og sønderrevet mennesket, og da – stråler lyset
frem; ikke før den frygtede slange har kæmpet med
mennesket og tvunget det i knæ, og da – opløftes det ind
i lyset; ikke før løven er blevet tæmmet, sphinx’ens
hemmelighed åbenbaret, og da – kommer åbenbaringen
af det indre lys; ikke før mennesket har løftet sin
vandkrukke op og sluttet sig til vandbærernes rækker,
vil den flydende livsstrøm fylde dets vandkrukke og
bortlede den harske pøl og rense dens udspring; således
vil den åbenbare den skjulte vej, der fører til det
allerinderste lys, skjult af det sidste kors. Da finder den
indviede vej fra menneskets kors, går forbi englen og
lader det indre sønderrevne slør bag sig, bestiger det
større kors og går ind i dagslyset, det endelige dagslys.
For den står hjulet stille. For den toner solen og
stjernerne lidt efter lidt bort. Et stort lys kan ses og … «

De tre kors på Golgata var bibelske symboler for disse tre
astrologiske kors, det almindelige eller det bevægelige kors,
det faste kors og det kardinale kors.

Jeg vil bede jer erindre, at selv om jeg skal beskrive
menneskets vej fra tegn til tegn rundt i zodiaken, så er vejen
dog ikke nødvendigvis i denne ordnede rækkefølge, ej heller
er overgangen fra tegn til tegn så jævn, som jeg muligvis
skildrer det. Alle sjæle [side 84] kommer i inkarnation i
Cancer-tegnet. Med dette mener jeg, at et menneskes

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



allerførste inkarnation altid har fundet sted i dette tegn, der
ned gennem tiderne er blevet opfattet som »porten til livet for
dem, der skal lære døden at kende«, ligesom stjernebilledet
Capricorn altid er blevet opfattet som en anden port, der
esoterisk kaldes »porten til livet for dem, der ikke kender
døden«. Som tidsaldrene går, vandrer mennesket ind og ud af
alle tegnene, og derved bestemmes det specielle tegn for det
gennem arten af personlighedens stråle, som jo selv forandres
fra tilværelse til tilværelse. I disse tegn lærer det de
nødvendige lektier, udvider sin horisont, integrerer sin
personlighed, begynder at føle sjælens påvirkning, og på den
måde opdager det sin væsentlige dualitet. Når det er på
discipelskabets vej (og her medtager jeg indvielsens vej)
bliver det ifølge et okkult udsagn på afgørende vis påvirket af
den utrættelige vogter, sjælen, og er (under de sidste stadier
på vejen) underkastet nøjagtig tolv inkarnationer, med én
inkarnation i hvert af de tolv tegn. I dem må det stå sin prøve
ved at kaste sig ud i store kriser i hvert af stjernebillederne i
det faste kors i særdeleshed. Fra punkt til punkt, trin for trin
og endelig fra kors til kors, kæmper det for sit åndelige liv i
alle de tolv huse og alle de tolv stjernebilleder, underkastet
talløse kombinationer af kræfter og energier af strålemæssig,
planetarisk, zodiakal og kosmisk art, indtil det er »gjort ny«,
er blevet det »nye menneske«, er blevet sensitiv over for hele
rækken af åndelige vibrationer i vort solsystem og har opnået
den indre frigørelse, som gør det muligt for det at undslippe
genfødelsens hjul. Det har fuldført dette ved at bestige de tre
kors – personlighedens kors eller den foranderlige form,
disciplens eller den evige sjæls kors og åndens kors. Dette
betyder i virkeligheden, at det har gennemgået tre
betydningsfulde kriser i sin livscyklus.
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I. Inkarnationskrisen. . . . . . . . . . . . . . Det bevægelige kors

Bestigelsen af hjulet. . . . . . . . . . . . . Personligheds- og formliv

Genfødelsens cyklus i formen. . . . . Erfaring

Menneske-naturens manifestation [side 85]

II. Nyorienteringens krise. . . . . . . . . . . Det faste kors

Overgangen til det andet kors.. . . . . Sjælens liv

Forberedelse til den anden fødsel. . . Bevidsthed

Kristusnaturens manifestation

III. Indvielsens krise. . . . . . . . . . . . . . . Det kardinale kors

Transfigurationen.. . . . . . . . . . . . . . Åndens liv

Det guddommelige væsens manifestation

Når vi studerer systemet af de ind i hinanden gribende
energier i det omfang, de berører og påvirker et menneske,
har de tre kors, en uendelig stor og praktisk interesse, især når
de fremkalder de krisepunkter, hvor mennesket bryder af fra
den almindelige evolutionsvej og betræder discipelskabets vej
eller efter den tredje indvielse bestiger det tredje kors. Dette
tema vil ligge til grund for vore tanker og alt det, jeg har at
sige. Det vil være godt til stadighed at holde sig de tolv
grundlæggende energier for øje (fem større og syv mindre,
men i virkeligheden syv større og fem mindre, når man ser
bort fra det astrale modsætningsforhold, som er betinget af
den store illusion). Disse energier kommer til udtryk i den
menneskelige tilværelse gennem de tolv tegns herrer og de
tolv planetariske herskere. Disse tolv grundlæggende energier
udstråler fra de syv stjerner i Store Bjørn (og transmitteres
gennem syv stjerner i Lille Bjørn); to af dem kommer fra
Sirius og tre fra Plejaderne. Dette arrangement (hvis jeg må
bruge en så uortodoks vending) vil være forbilledet for den
store Sol-indflydelsessfære ved slutningen af Brahmas store
tidsalder, som den esoterisk kaldes. I »evolutioners mellem-
eller overgangsstadium« (hvilket er en utilstrækkelig
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oversættelse af et okkult udtryk fra mestrenes arkiver for en
verdenscyklus) bliver disse energier nedtransformeret til
kræfter – der er i virkeligheden seksten – vel at mærke fra
manifestationens synsvinkel – nemlig: 7 + 7 + 2 = 16 = 7. I
disse tal ligger vor planetariske evolutions mysterium gemt.
Alligevel må vægten altid lægges på de energi- og
kvalitetsstråler, der strømmer gennem de zodiakale
stjernebilleder og [side 86] planeterne. Den nye astrologi må
derfor nødvendigvis baseres på en forståelse af strålerne.
Følgende tabel er grundlæggende i denne forbindelse med alt,
hvad den indebærer, og på den vil alt, hvad jeg har at sige,
være baseret.

Syv stjerner i Store Bjørn er oprindelsen til de syv stråler i
vort solsystem. Store Bjørns syv Rishier (som de kaldes)
udtrykker 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
stjernebilleder og deres styrende planeter. Tabellen viser
dette, men må dog kun tydes med henblik på den nuværende
runde i det store zodiakale hjul (25.000 år):

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



TABEL VIII

Stråle Stjernebilleder

Planeter

(eksoteriske)

Planeter

(esoteriske)

I. Vilje eller magt. . . . . . .

Aries, Vædderen. . . . . .

Leo, Løven. . . . . . . . . .

Capricorn, Stenbukken.

Mars. . . . . .

Solen. . . . . .

Saturn. . . . .

Merkur

Solen

Saturn

II. Kærlighed-visdom. . . . .

Gemini, Tvillingerne. . .

Virgo, Jomfruen. . . . . .

Pisces, Fiskene. . . . . . .

Merkur. . . .

Merkur. . . .

Jupiter. . . . .

Venus

Månen (der skju-

ler en planet)

Pluto

III. Aktiv intelligens. . . . . .

Cancer, Krebsen. . . . . .

Libra, Vægten. . . . . . . .

Capricorn, Stenbukken.

Månen. . . . .

Venus. . . . .

Saturn. . . . .

Neptun

Uranus

Saturn

IV. Harmoni gennem konflikt .

Taurus, Tyren. . . . . . . .

Scorpio, Skorpionen. . .

Sagittarius, Skytten. . . .

Venus. . . . .

Mars. . . . . .

Jupiter. . . . .

Vulkan

Mars

Jorden [side 87]

V. Konkret videnskab. . . .

Leo, Løven. . . . . . . . . .

Sagittarius, Skytten .. . .

Aquarius, Vandbæreren.

Solen. . . . . .

Jupiter. . . . .

Uranus. . . .

Solen

Jorden

Jupiter

VI. Idealisme. Hengivenhed . .

Virgo, Jomfruen. . . . . .

Sagittarius, Skytten. . . .

Pisces, Fiskene. . . . . . .

Merkur. . . .

Jupiter. . . . .

Jupiter. . . . .

Månen

Jorden

Pluto

VII. Ceremoniel orden. . . . .

Aries, Vædderen. . . . . .

Cancer, Krebsen. . . . . .

Capricorn, Stenbukken.

Mars. . . . . .

Månen. . . . .

Saturn. . . . .

Merkur

Neptun

Saturn

Det vil stå jer klart, hvor meget koordinerende arbejde, og
hvor stor en omstilling af begreberne der kræves, når engang
den nye astrologi skal føres ud i livet og til sidst erstatte den,
som i dag er fremherskende. Denne nye astrologi indeholder i
virkeligheden fem videnskaber:
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1. Videnskaben om strålerne.
2. Videnskaben om den esoteriske fortolkning, som

udtrykker sig gennem:
3. Videnskaben om trianglerne.
4. Videnskaben om centrene.
5. Videnskaben om skæbne.

Sidstnævnte videnskab vil være baseret på de fire foregående,
og den vil indføre en fortolkning af fremtiden, som vil hvile
på en korrekt forståelse af de personlige og de egoiske stråler
– af trianglernes indflydelse, der vedrører zodiaken,
planeterne, menneskeheden og det enkelte menneske.
Sidstnævnte triangler fremkommer, når man studerer det
individuelle menneskes centre. Når man har konstateret alt
dette og har arbejdet efter den nye horoskopmetode, som
senere vil udvikles, vil videnskaben om skæbnen blive
anvendt, og antydninger om fremtiden opdaget.
Personlighedens progressive horoskop er her den spæde
begyndelse.

Man vil kunne få nogle forholdsvis værdifulde oplysninger
ved [side 88] at betragte de menneskelige triangler, således
som de er angivet i A Treatise on Cosmic Fire, hvor der står
følgende:

»Det ville gavne den studerende at betragte den
interessante rækkefølge af de eksisterende triangler, og på
hvilken måde de må forbindes med hinanden ved den
fremadskridende ild, før samme ild fuldkommen kan
levendegøre dem og derefter overgå til andre
transmutationer. Vi kunne opremse nogle af disse triangler
og samtidig have i erindring, at det til enhver tid afhænger
af strålen, hvordan ildens geometriske opstigen sker, og
hvordan de enkelte punkter vil blive berørt i ordnet
rækkefølge. Heri ligger en af indvielsens hemmeligheder,
og heri findes nogle af de farer, der kan ligge i en for
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hurtig offentliggørelse af oplysninger vedrørende strålerne.

1. Den praniske triangel.

a. Skuldercentret.
b. Centret nær mellemgulvet.
c. Milten.

2. Det fra astralplanet styrede menneske.

a. Rygsøjlens basis.
b. Solar plexus.
c. Hjertet.

3. Det fra mentalplanet styrede menneske.

a. Rygsøjlens basis.
b. Hjertet.
c. Struben.

4. Det af egoet delvis styrede menneske, det åndeligt
udviklede menneske.

a. Hjertet.
b. Struben.
c. Hovedet, dvs. de fire mindre centre og deres syntese,

ajnacentret.

5. Det åndelige menneske indtil den tredje indvielse.

a. Hjertet. [side 89]
b. Struben.
c. De syv hovedcentre.
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6. Det åndelige menneske indtil den femte indvielse.

a. Hjertet.
b. De syv hovedcentre.
c. De to mangebladede lotusblomster.

Alle disse forskellige perioder viser forskellige triangulære
udstrålinger. Når ilden er centreret i en triangel, må vi ikke
deraf slutte, at den ikke er virksom i andre. Når først ilden
har fri passage langs en hvilken som helst triangel,
flammer den bestandigt. Der er imidlertid altid én triangel,
der er mere klar og strålende end de andre, og det er fra
disse glødende lystriangler, der udgår fra ildhjulene og
ildhvirvlerne, at det clairvoyante menneske og
menneskehedens lærere kan vurdere et menneskes
udviklingstrin og bedømme dets indvundne erfaringer. Ved
livserfaringens kulmination, og når mennesket har nået sit
mål, er hver triangel et strålende ildspor, og hvert center et
hjul af levende flammende kraft, der roterer med rasende
hastighed; på dette stadium roterer centret ikke kun i en
bestemt retning, men drejer sig bogstavelig talt om sin
egen akse, der danner en levende flammende regnbuefarvet
kugle af ren ild, der i sit indre danner en bestemt
geometrisk figur; samtidig vibrerer den så hurtigt, at øjet
næsten ikke kan følge den. Frem for alt kan man oven over
hovedet se en flammende aktivitet, som får alle de andre
centre til at virke ubetydelige; fra denne mangebladede
lotusblomsts hjerte udgår en flamme af ild, hvis grundfarve
viser menneskets stråle. Denne flamme stiger til vejrs og
synes at trække en bred stråle af elektrisk lys ned fra ånden
på det højeste plan. Dette kendetegner
sammensmeltningen af ild og menneskets befrielse fra
materiens lænker.«

A Treatise on Cosmic Fire (s. 169-171). [side 90]
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I vor tid stilles horoskoper på grundlag af personlighedens
tilstand eller ud fra personlighedens stråle, hvis astrologen er
så heldig, at kende den eller kan gætte sig til den. Men hvis
det drejer sig om et åndeligt udviklet menneske, vil
horoskopet ofte blive forkert, idet planeterne, som hersker
over det almindelige eller uudviklede menneske, er ophørt
med at indvirke på det åndelige menneske og disciplen.
Begivenhederne i gennemsnitsmenneskets fysiske liv
betinges hovedsagelig af planeternes stilling i de tolv huse, og
de igen er betinget af visse karmiske indflydelser, som det
udviklede menneske har overvundet eller er ved at overvinde.
Horoskopet vil til sidst blive stillet på basis af sjælsstrålen, og
da vil de zodiakale tegn, som styrer aktiviteterne og
indflydelsen fra den nuværende gruppe planetariske herskere,
miste meget af deres betydning. Nye planetariske
kraftindflydelser (der leder de zodiakale energier) vil herske
og tage føringen fra de gamle og på den måde bringe
mennesket i berøring med forskellige kræfter. Til sidst vil der
komme en tid, hvor det bliver sensitiv over for hele
vibrationsområdet; da vil de horoskoper, der stilles, blive
kaldt for »korsenes horoskoper« og vil ikke blot være
antydninger af planetariske indflydelser i de tolv huse. Jeg
tvivler på, om der er nogen nulevende astrolog, der evner at
gøre dette. Det er den slags horoskoper, som mestrene bruger
til at bedømme deres disciple, og disse horoskoper er meget
interessante; jeg omtalte dem allerede tidligere i denne
afhandling. Disse »korsenes horoskoper« bliver udfærdiget
før den tredje indvielse, på hvilket tidspunkt mennesket
begynder at »nærme sig« himlens kardinale kors. Jeg vil her
gerne erindre jer om, selv om det er en unyttig oplysning, at
vor planets femte store indvielse er den første kosmiske
indvielse, ligesom den tredje indvielse er den første i
solsystemet. De to første indvielser er planetariske i deres
virkning. Dette udsagn har en dyb esoterisk, astrologisk
betydning. [side 91]
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3. Stjernebilledernes åndelige virkninger

Jeg vil nu beskrive for jer i store træk den åndelige virkning
af den vej, som en sjæl gennemvandrer på erfaringens hjul. Vi
vil forsøge for hvert enkelt stjernebillede at betragte den
almindelige indflydelse på en sjæl – der høster erfaringen –
fra en ortodoks synsvinkel, når den vandrer fra Aries til
Taurus via Pisces og derefter når det – som discipel under
andre indflydelser – vandrer fra Aries til Pisces via Taurus.
Således bliver den sædvanlige proces nu vendt om, og
mennesket orienterer sig på ny og »ser mod øst«, som det
hedder esoterisk. Det udtrykker derefter på den bedst
tænkelige måde sin sjælsstråles kvaliteter, hvorimod det
tidligere gav udtryk for personlighedsstrålens kvaliteter.

Det er ikke muligt for mig at gå yderligere i enkeltheder.
Jeg søger kun at angive bestemte åndelige følgeslutninger og
henvisninger og at formidle et alment begreb om den store
illusions virkning på resulterende tilstande, samt meddele
resultatet af de store prøver, som enhver discipel til sidst må
gennemgå, når disciplen vender og går i modsat retning på
livets hjul.

Aries, Vædderen

Helt nøjagtigt vedrører det, jeg har at sige om Aries, den rene
første stråletype, fordi Aries er det zodiakale tegn, gennem
hvilket den første stråle for vilje eller magt når vort
planetariske liv. Sådanne rene typer er i virkeligheden
sjældne, og i denne evolutionsperiode næsten ukendte. De
fleste mennesker styres af deres personlighedsstråle, og da de
nuværende typer af første stråle udtrykker sig gennem
personligheder, der fordeler sig på alle strålerne, vil jeg helt
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enkelt bede jer om at betragte de ting, jeg vil sige, ud fra de
virkninger, der findes i karakteren, ud fra de problemer, der
præsenteres, og de kvaliteter, der udfoldes. Det er så [side 92]
godt som umuligt at forklare det tydeligere, før den tid
kommer, hvor videnskaben om strålerne er blevet
videreudviklet; astrologen må forvisse sig om stråletypen, før
der kan stilles et fyldestgørende horoskop for sjælen. Mine
bemærkninger er derfor generelle og ikke specifikke, de er
universelle og ikke detaljerede. Jeg prædiker ikke dogmatik.
Jeg antyder forskningsområder, som måske kunne vise sig at
være oplysende og frugtbare.

Aries er et af stjernebillederne på himlens kardinale kors.
Dette er Gud Faders kors og derfor den inkarnerede monades
kors. Det er et udtryk for vilje eller magt, idet det udtrykker
sig gennem den skabende proces. Når den indviede (som vi
senere skal se) begiver sig til det kardinale kors, hvorfra den
indviede steg ned, da den trådte ind i inkarnation og i stedet
besteg det almindelige eller bevægelige kors, identificerer den
indviede ikke længere sig selv med formen og heller ikke med
sjælen, men med den guddommelige vilje og med den evige
plan og det evige formål, som bliver dens plan og formål. Den
indviede kender intet andet mere, og det er endog ukendt for
en indviet af tredje grad. Den går derefter ind i Guds rådssal;
den bliver en del af konklavet i Shamballa; den fungerer ikke
længere som blot et medlem af Hierarkiet på det mentale
plan. Den indviede kan nu fungere gennem alle tre
verdenscentre menneskeheden, Hierarkiet og Shamballa.

Manifestationens cyklus begynder i Aries. Alle sjæle
inkarnerer som individuelle væsener første gang som
mennesker i Cancer-tegnet; som mentale væsener træder de
ind i Aries-tegnet, som følelses-begær væsener i Taurus-
tegnet og som vitale væsener i Gemini-tegnet, for derefter at
tage fysisk form i Cancer. Dette er en involutionær, subjektiv
cyklus. Således kommer de ind i den fysiske tilværelses hav,
ind i materiens verden. Men den første impuls vækkes i
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Aries, fordi Aries er det sted, hvor den første idé om at
iværksætte aktivitet tager form. Det er ideernes fødested, og
en sand idé er i virkeligheden en åndelig impuls, der tager
form – subjektiv og objektiv. Her reagerer sjælen for første
gang på det højeste aspekt eller den højeste guddomskvalitet,
fordi her viser sig »viljen til at inkarnere«. Monadens første
[side 93] stråleaspekt, der reagerer på det første
guddommelige aspekt, vækker genklang hos sjælens første
stråleaspekt, og det første skridt imod inkarnation tages på det
plan i systemet, der er det mentale plan. Aries »vækker viljen
til at nå det laveste for dér at herske, at lære det yderste at
kende og således stå ansigt til ansigt med alle erfaringer« –
sådan lyder en gammel sentens.

Der er i alt fire grundprincipper for tegnet Aries, der alle
indebærer de samme begreber. De kan udtrykkes med de
følgende fire påbud, som symbolsk gives til den sjæl, der
inkarnerer:

1. Udtryk viljen til at være og handle.
2. Udfold kraften til at manifestere.
3. Gå ind i kampen for Herren.
4. Opnå enhed gennem indsats.

Skabelse – væren – aktivitet – strid – syntese, det er de
karakteregenskaber, der kendetegner herren over det første
stjernebillede; de sætter ham i stand til at anspore vor planet
til sådanne resultater.

Og således indledes den store cyklus med kampe for
udfoldelse, og de grundlæggende ord fra Den hemmelige
lære, som I alle kender så godt, udtrykker målet for og
hensigten med det første tegn i det kardinale kors:

»Materie er legemet for sjælens manifestation på dette
eksistensplan, og sjælen er legemet for åndens
manifestation på et højere plan, og disse tre er en
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treenighed, forenet gennem liv, som gennemtrænger
dem alle.« (S.D. I. s. 80).

Det, der viser sig i Aries som åndelig energi, overgår til
sjælens udviklingstrin i Cancer, og i dette tegn inkarnerer
sjælen for første gang i formen, opnår et ligevægtspunkt i
Libra, hvor sjæl og personlighed opnår samarbejdsbalance,
og i Capricorn når viljenaturen frem til fuldbyrdelse, og et
åndeligt skuet mål er nået. I [side 94] Capricorn når
mennesket enten højdepunktet af personlig ærgerrighed, eller
det bliver den indviede, der når sit åndelige mål. Forskellen
mellem disse to mål afhænger af den måde, man går frem på
livshjulet. Det bør erindres – atter generelt og i symbolsk
forstand – at korsene også vender, idet de er som eger i det
store hjul. Det uudviklede menneske går fra Aries til
Capricorn og til Libra og Cancer, mens det udviklede
menneske går den omvendte vej. Vi kunne for klarhedens
skyld betragte den store livserfaring, som udfolder sig på de
tre hjul inden for livets hjul, og anskue den fra tre
synsvinkler:
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I.

9

1. Inkarnationens hjul.

2. Den almindelige evolutionscyklus.

3. Fangenskabets periode, hvori mennesket er bundet til hjulet.

4. Den firfoldige indflydelse fra det almindelige kors.

5. Livet i de tre verdener.

6. Personlighedens udvikling.

II.

9

1. Det afbalancerede eller omvendte hjul.

2. Discipelskabets cyklus.

3. Perioden, hvor mennesket hæver sig op og ændrer hjulets

omdrejning.

4. Den firfoldige indflydelse fra det faste kors.

5. Livet i de fem verdener af overmenneskelig evolution.

6. Sjælens udfoldelse gennem personligheden.

III.

9

1. Det kontrollerede eller beherskede hjul.

2. Indvielsens cyklus.

3. Frigørelsen fra det store hjuls virksomhed.

4. Den firfoldige indflydelse fra det kardinale kors.

5. Livet i vore syv plans syv verdener.

6. Åndens, sjælens og personlighedens sammensmeltning.

[side 95]

Aries indleder derfor den »allerældste indvielsesproces«, som
hele menneskeslægten enten har gennemgået eller skal
gennemgå. Den første store kosmiske indvielse (hvad
menneskeheden angår) er indvielsen til inkarnation –
individualiseringens indvielse. Denne proces kulminerer
æoner senere ved hjulets modsatte gang og ved opnåelsen af
et bestemt mål i Capricorn. Det kulminerer ved, at mennesket
klarer overgangen fra det faste kors til det kardinale kors,
hvilket igen er den logiske følge af overgangen fra det
bevægelige kors eller almindelige kors til det faste kors. I sin
laveste manifestation er Aries derfor skaberen af de
handlinger, tilstande og processer, der fører til sjælens
manifestation med formen som mellemled. Senere er det også
skaberen af de højere aktiviteter, som i rette tid fører til
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åndens manifestation gennem sjælen. Disse processer viser til
sidst triplicitetens sande natur, som jeg tidligere har gjort jer
bekendt med i denne afhandling: liv – kvalitet – tilsynekomst.

Aries leverer også til vort solsystem ild (elektrisk ild) og
Guds dynamiske væsen, som i sig har kvaliteter som
omsorgsfuld og nærende varme, men også ild, der brænder og
destruerer. Fra en esoterisk-astrologisk synsvinkel er der tre
betydningsfulde tegn, hvori de »tre former for død« opleves.

1. Aries, som på forskellige steder hen ad livsvejen tvinger
sjælen videre til den brændende grund og udsætter den for
en lutringsproces i løbet af inkarnationen. Gennem
tænkningens mindre ild sættes »erfaringens jungler i brand
og opløses i flammer; derefter står vejen åben, og et
uhindret klarsyn er opnået«. Den gamle kommentar.

Gennem krigens og stridens brændende processer, som
det enkelte menneske udsættes for gennem indflydelsen fra
den planetariske hersker, Mars, krigsguden, sker en
nødvendig renselse. Den samme renselse, men denne gang
gennem klarsyn, kommer til det udviklede menneske
gennem aktiviteten fra den subjektive planethersker,
Merkur, som er det indre oplysende princip, der frigør
tanken, styrer menneskets vej gennem livet og gør det
muligt for det at blive bevidst om [side 96] den
guddommelige plan, der ligger til grund for alle dets
brændende erfaringer.

2. Scorpio, som til sidst udvirker personlighedens død; det
skal vi senere drøfte, når vi kommer til dette tegn.
Esoterisk såvel som eksoterisk er Skorpionen tegnet for
død og begravelse på jorden, for faldet ned i dybderne for
igen at blive løftet op til højderne (bjergtoppen i
Capricorn). Det siges i nogle af de ældste bøger, at
»jordens varme, moderen, og skorpionens brod er de
gavnlige gaver, som hjulet, når det vender, giver
mennesket ved begyndelsen og slutningen«. Disse gaver,
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når de modtages og bruges, hjælper mennesket frem til
frihed og til sidst frigørelse fra det faste kors' herredømme
og smerte.

3. Pisces betyder afkald på eller død over alle de indflydelser,
der fastholder mennesket til fødselens hjul og afholder det
fra frigørelse fra det almindelige eller bevægelige kors'
herredømme.

Det er interessant at se, at hvert af disse tre tegn for død
findes i forskellige kors:

1. Aries – det kardinale kors.
2. Scorpio – det faste kors.
3. Pisces – det bevægelige kors.

Det er indflydelsen fra disse tre kors, som udvirker de »tre
nødvendige og forudbestemte former for død« i menneskets
liv. Jeg henviser her til tegnene, uafhængigt af deres
planetariske herskere. Der er noget i den energi, som
strømmer gennem disse tegn, der forudbestemmer en
krystalliserende proces og den endelige nedbrydning af en
eller anden formbeherskelse. Den gamle kommentar
udtrykker disse begreber i følgende vendinger:

»Ilden brød ud, og gennem den ild døde jeg for at leve,
og således blev jeg født for at dø. Og derefter døde jeg
igen til ny form (Aries). [side 97]

Jordens hede, moderens brændende temperament,
destruerede formen, befriede sjælen, og således dræbtes
det mindre selv (Scorpio).

Vandene druknede mennesket. Fisken blev skabt for
at forsvinde. Da opstod den igen kun for at dø eller også
for at dø og bringe frelse (Pisces).«
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Således findes rent symbolsk døden gennem ild, døden
gennem jord og døden gennem vand – opbrænding, kvælning
og drukning – men i denne verdenscyklus hverken kender
eller forstår man endnu døden gennem luft. Der findes derfor
ikke fire former for død, selv om målet for vort system i løbet
af manifestationen er »indvielse eller frigørelse i luften«,
således at livsfuglen uden for tid og rum kan flyve frit. Den
forestilling, som loven om overensstemmelse vækker ved den
endelige død, er skjult bag ordene frigørelse, afkald og den
sidste indvielse, og betyder kun lidt for menneskeheden, fordi
den vedrører den planetariske Logos og dens livscyklus. De
tre former for død, som rammer mennesket, det enkelte
menneske og menneskeheden som helhed, befrier sjælen og
overgiver den til tre store planetariske centre:

1. Døden ved drukning eller ved vand i Pisces frigør igen
mennesket til det store center, som vi kalder
menneskeheden, og dér høstes erfaring. Heri ligger
mysteriet om dette tegns fiskegudinder »som udklækker
deres afkom igen og igen«.

2. Døden ved kvælning i Scorpio frigør mennesket til det
planetariske center, som vi kalder Hierarkiet.

3. Døden ved ild eller opbrænding i Aries frigør mennesket
til et andet center, som vi kalder Shamballa.

Der er meget at arbejde med vedrørende disse ideer, som jeg
fremfører for jer som tankevækkende betragtninger og som
antydninger i relation til videnskaben om trianglerne, der er
det esoteriske grundlag for astrologi, ligesom læren om
treenigheden [side 98] (mikrokosmisk og makrokosmisk) er
det esoteriske grundlag for okkultisme. Der findes derfor tre
former for død. Videnskaben om guddommelig død ligger til
grund for det velkendte udtryk »lammet som dræbtes fra
verdens skabelse«, og når slægtskabet mellem Aries, Scorpio
og Pisces bliver rigtigt forstået (som forbindelse og
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sammensmeltning af de tre kors) vil der blive kastet nyt lys
over alle sideløbende videnskaber – de eksoteriske og de
esoteriske. Belæringen i Den hemmelige lære vedrørende
monaderne, der reinkarnerer, og som kaldes de
guddommelige offervæsener, kundskabens, viljens og offerets
herrer, vil blive afklaret. Disse monader, som er os selv, er
herrerne for vedholdende og uophørlig hengivelse –
hengivelse endog til døden.

Det er også her interessant at bemærke, at gennem den
herskende planet, Mars, er gennemsnitsmennesket, der er født
i dette tegn, forbundet med Scorpio, og således forbindes det
kardinale kors med det faste kors. Krisepunkter kan på den
måde opdages, når horoskopet betragtes ud fra denne
synsvinkel. På samme tid knyttes Aries til fødsel gennem
Merkur, som esoterisk set er hersker i Aries, og også Virgo,
hvor Merkur er den eksoteriske hersker. Gennem Uranus er
Aries ligeledes knyttet til Aquarius, tegnet for
verdenstjeneste, der fører til død og frigørelse i Pisces.
Uranus er den planet, hvorigennem de zodiakale energier
flyder fra en af stjernerne i Store Bjørn i forbindelse med de
skabende hierarkier på vor planet. Det er disse beslægtede
forhold, som den esoteriske astrologi handler om, og derfra
kan det universelle opfattes, og det specielle forstås.
Mennesket har større betydning, end det ser ud til i dets
individuelle tilværelse, når man omsider erkender dets
gruppeforbindelse, hvilket man forsøger at få klarhed over
gennem det eksoteriske horoskop. Det fastslår kun dets
ubetydelige bestemmelse og uvigtige skæbne. Den esoteriske
astrologi viser derimod dets nytte for gruppen og
rækkevidden af dets potentielle bevidsthed.

Jeg vil her erindre jer om, at jeg ofte, når tegnets hersker er
Solen eller Månen, taler om en af de skjulte planeter, Uranus
eller Vulkan. I virkemåde veksler de indbyrdes, og det er
vanskeligt [side 99] at vide, hvad den esoteriske planet
henviser til, hvis det ikke er blevet jer fortalt. Derfor min
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ovennævnte henvisning til Uranus.
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
dens trefoldige aktivitet under ledelse af de tre herskende
planeter – Mars, Merkur og Uranus.

Mars legemliggør sjette stråles kraft, som fører til
idealisme, ofte destruktiv fanatisme, kamp, strid, krig,
anstrengelse og evolution. Guds tanke i Aries bliver til den
konkrete plan i Capricorn, hvad enten målet er det
planetariske livs fulde blomstring i alle dets former,
personlighedens ærgerrighed, der udfolder sine egne ideer og
fremadstræbende verdslige planer, eller det er den indviedes
åndelige stræben (verdslig ærgerrighed forvandlet til dets
højere aspekt), som søger at udvirke Guds planer og gøre dem
til sine egne. I alle tilfælde fører Mars til Scorpios slagmark.

Merkur, der repræsenterer fjerde stråle energi, fører til
sidst mennesket rundt på livshjulet, og gør det gennem
konflikt muligt for det at opnå harmoni. Merkur oplyser
tanken og er mellemled mellem sjælen og personligheden,
idet den er gudernes sendebud. I første omgang frembringer
denne rolle som mellemled en uundgåelig modstand mellem
modsætningernes par og en deraf følgende langtrukken
konflikt. Denne konflikt fører til sidst til sejr, og illusionen
fordrives gennem indre oplysning af den lavere tænkning.
Merkur og Solen er ét, har vi ofte fået at vide i den okkulte
litteratur. Solen er symbolet på Guds søn, som er mellemled
mellem fader-ånd og moder-stof. Merkur fører derfor Aries til
Virgo (igen i symbolsk forstand), hvor tanken eller Guds ord
begynder at tage form, og som følge deraf kommer det i Aries
latente liv til »fødselstimens krise«, forud for Kristusfødselen,
kosmisk betragtet, skønt den individuelle Kristus fødes i
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Capricorn ved slutningen af den nødvendige
svangerskabsperiode. [side 100]

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
manifestation. Uranus fører sjælen frem til den brændende
grund i løbet af de sidste trin på vejen, når Aries' ild og den
gennem Uranus' indflydelse frembragte ild bevirker den sidste
brændende grunds flammende hede. Denne brændende grund
skal den indviede til sidst passere. Uranus styrer den okkulte
vej og har i esoterisk forstand relation til hierofanten i
indvielsens mysterier.

Derfor har vi, i forbindelse med Aries og med sjælens liv,
som dér manifesterer sig subjektivt, visse beslægtede tegn,
hvori sjælen i objektiv manifestation gennemlever nogle
særprægede og klart afgrænsede kriser:

1. Slagmarkens kriser, der fører til det kulminerende slag i
Scorpio og frigørelsen til liv i Capricorn, stedet for de
højere indvielser, efter at hjulet er vendt.

2. Fødselens krise i Virgo, tilvejebragt gennem Merkurs
aktivitet, der fører gennem Løven til Kristusfødselen i
Capricorn. Det sig selv bevidste menneske i Leo bliver til
den Kristusbevidste indviede i Capricorn.

3. Den brændende grunds krise, som tilvejebringes gennem
aktivitet fra Uranus. Ind i denne krise begiver den indviede
sig efter eget valg, og dette valg træffer den indviede i
Libra, balancepunktet, hvor tiden almindeligvis er inde til,
at hjulet vender. Der må mennesket bestemme, om det vil
fortsætte som før og efter sædvane eller, ved at gå i hjulets
modsatte retning, gå gennem den brændende grund til
frigørelse. Libra er den modsatte pol af Aries, og de er
derfor nært beslægtede.
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I vil bemærke, at de stråler, som er forbundet med, eller som
udtrykker sig gennem Aries, er påfaldende afbalancerede.
Strålerne 1 og 7 er de højeste og de laveste og kræver derfor
et balancepunkt på hjulet, som er at finde i Libra. Strålerne 6
og 4 bringer [side 101] anden stråles energi til denne
afbalanceringsproces, den store opbyggende stråle, der gør
mennesket egnet til på ny at opbygge og til at forsyne sig med
et åndeligt manifestationslegeme.

Jeg vil også gøre jer opmærksom på den kendsgerning, at
Aries gennem Uranus er forbundet med Aquarius. De svage
begyndelser i Aries, den tågede tilsynekomst af de latente
legemliggjorde ideer har – efter hjulets omdrejning i to
retninger – bragt frigørelse i Capricorn og skabt en
verdenstjener i Aquarius, der af egen fri vilje bliver på det
store hjul (idet verdenstjeneren bruger det kardinale kors som
de for verdenstjeneren betingende tegn) og derved bliver
inden for indflydelsessfæren for at hjælpe menneskeheden til
at finde frigørelse fra det faste kors.

I zodiakens kreds er der fire tegn, som er tegn for fødsel,
for begyndelse og for fornyet cyklisk virkeliggørelse.

1. Aries, de »guddommelige tankers fødested«, hvad enten
disse nu er sjæle, der er bragt til inkarnation og er styret af
Mars, indtil de når punktet for nyorientering og bliver
sensitive over for indflydelsen fra Merkur, eller de er Guds
tanker, der fødes i form af de hierarkiske planer, som den
indviede bliver sensitiv over for.

2. Cancer, »fødestedet for formens liv«, porten ind til fysisk
inkarnation. Dette er det tegn, hvori menneskeheden fødes
som en integreret helhed, skuepladsen for tilsynekomsten
af det fjerde naturrige. Menneskeheden er »dukket op fra
klippen og vandet og bringer sin bolig med sig« (som Den
gamle kommentar udtrykker det) og instinktiv
massebevidsthed skabes. Læg mærke til denne vending.

3. Leo, det »individuelle menneskes fødested«, det
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inkarnerende, selvbevidste menneske, som bryder ud fra
masserne og flokkene i Cancer, og erstatter instinktiv
bevidsthed med selverkendelse og ansvarsfølelse af
individuel art.

4. Capricorn, »fødestedet for Kristus«, stedet for den »anden
fødsel« og skuepladsen for det femte naturriges
tilsynekomst, når den rette tid kommer. I dette tegn
kommer den indviede [side 102] til en åndelig klarhed og
viser sig senere i Aquarius og i Pisces som
verdensarbejderen og verdensfrelseren – begge med en
universel mission.

Det er ud fra sådanne antydninger, at fremtidens astrologer vil
vælge den type horoskop, som bør stilles. To spørgsmål vil da
opstå, som kræver begrundede svar:

1. Er det pågældende menneske en personlighed, der
fortsætter fremad rundt i hjulet, fuldkommengør
selvbevidstheden og udvikler en afrundet personlighed
gennem erfaring og karmalovens virkning, underkastet den
store illusion for til sidst at nå den personlige stræbens
højde i Capricorn?

2. Eller er denne person begyndt at manifestere sig som en
sjæl, der udstråler lys gennem illusionens tætte tåger,
forberedende sig til de store prøver i Scorpio efterfulgt af
indvielsen i Capricorn?

Man kunne eventuelt stille yderligere følgende spørgsmål:
Hvad er det for en død, mennesket forbereder sig til? Er der
en forestående krise at se, der peger hen på en fødsel til en
eller anden ny bevidsthedstilstand? Det afgørende spørgsmål,
der imidlertid skal besvares i hvert enkelt tilfælde, er i
hvilken retning mennesket vandrer i livshjulet. Det
eksoteriske horoskop vedrører personlighedslivet, og formen
er bundet til »livshjulet, når det drejer fra højre til venstre«
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(fra Aries til Taurus via Pisces). Men sjælen er bundet til
hjulet, når det drejer fra venstre til højre, fra Aries til Pisces,
via Taurus. Det er disse mod hinanden vendte bevægelser af
hjulet, »der drejer sig om sig selv« (som det udtrykkes i
Bibelen), der fører til den konflikt, som udspiller sig i det
enkelte menneskes liv, i menneskehedens liv og i planetens
liv. På de tidlige stadier i evolutionen og på det bevægelige
kors bliver bevidstheden udelukkende identificeret med livet i
formen og med selvbevidsthedens, selvopholdelsens og
selvberigelsens liv. Derefter kommer der en overgang, hvor
bevidstheden begynder at [side 103] føle sig tiltrukket af
gruppen og identificerer sig med sjælen og med
sjælshensigten. Erfaringerne fra det faste kors dækker denne
periode. Man kunne her bemærke, at erfaringen fra de tre kors
har en frimurerisk betydning og kan forbindes med den Blå
Loge:

1. Det almindelige kors. . . . . . . . . . . . . . . A � L � graden.
2. Det faste kors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F � S � graden.
3. Det kardinale kors. . . . . . . . . . . . . . . . . M � M � graden.

Der vil blive kastet lys over meget i frimureriet, hvis man
studerer og forstår dets astrologiske relationer. Meget vil også
blive åbenbaret vedrørende det enkelte menneskes liv og
formål, hvis visse planeters skæbne (når de er i de forskellige
zodiakale tegn) bliver rigtigt undersøgt og forstået, og deres
symbolske betydninger fortolket. F.eks. er det teoretisk og
matematisk velkendt, at

1. Solen er forhøjet i Aries. Her står Solen for åndens liv, der
kommer til fuldt udtryk som resultatet af den store
evolutionsproces, der er indledt i Aries. Guds liv, som i
dette tegn er »kastet ud i aktivitet«, opnår til sidst
fuldendelse. Den latente tilstand bliver til kraft, og midnat
smelter sammen med middag. Gud, Faderen, regerer.
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2. Venus' kraft er svækket i dette tegn. Det er et ugunstigt
tegn for Venus. Grunden til dette er, at Solen, når den er
ophøjet og stråler ud i al sin glans, får de andre mindre
luminarer til at blegne. Ligesom personligheden forsvinder
i sjælens lys, sol-englens, således forsvinder også sjælen
selv, og dens kraft og udstråling fortoner sig, når den
guddommelige nærværelse, som den hidtil har tilsløret,
kommer til syne og behersker skuepladsen ved slutningen
af den større verdenscyklus. Det er blevet os fortalt, at de
inkarnerende intelligenser, menneskene, sol-englene,
oprindeligt kom fra Venus, men at de til sin tid viger til
side for monaden, den Ene. Tænkning viger for intuition,
og form for den rene perception.

3. Saturn har sit »fald« i Aries. Dette har to betydninger, fordi
[side 104] det er et dualistisk tegn. For det første er Saturn
karmas herre, der udmåler straf og kræver fuld betaling for
al skyld, hvorfor den dømmer os til kamp for tilværelsen,
såvel på formsiden som på sjælssiden. Saturn »faldt«
derfor, da mennesket »faldt ned i« inkarnation. Saturn
»fulgte menneskenes sønner ned til deres lave sted«. For
det andet: Saturns magt er helt forbi, og dens arbejde
fuldført, når mennesket (det åndelige menneske) har
frigjort sig fra karma og fra de to kors' magt – det
almindelige og det faste kors. Esoterisk set kan Saturn ikke
følge mennesket til det kardinale kors.

Man kunne sige meget om dette emne, men ovenstående
giver en idé om den esoteriske betydning af disse tre
hændelser i hvert tegn. De kan også vise meget om det
menneske, hvis horoskop skal betragtes.

Dekanaterne kan også behandles på to måder alt efter den
retning, som mennesket vandrer på hjulet og dermed kommer
ind i tegnet, i symbolsk forstand. Når det kommer ind i Aries,
mens det befinder sig på det almindelige kors, vil det komme
under indflydelse fra Mars, Solen og Jupiter ifølge Sepharial.
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Dette betyder konflikt, åbenbaring og den vellykkede
tilfredsstillelse af begær og stræben, efterhånden som
æonerne går. Når mennesket orienterer sig på ny og bestiger
det faste kors, kommer det under indflydelse fra Jupiter,
Solen og Mars; for den indviede og disciplen kulminerer dens
løbebane i et hvilket som helst tegn med en sidste og
afgørende kamp og strid. Jeg vil gerne bemærke her, at Alan
Leo fik et glimt af den indre betydning af dekanaterne, da han
tilskrev Mars, Solen og Venus de tre dekanater. Han strejfede
sandheden om den indre subjektive vending på hjulet, som
tilfører andre energier og indflydelser, da han satte Venus i
stedet for Jupiter. Forstand og hjerte må koordineres og sættes
i bevægelse, når den store vending sker.

Vi har set, at Aries er tegnet for begyndelse – den
skabende proces' begyndelse, sjælens første skridt imod
inkarnation (det allerede indviede makrokosmos'
mikrokosmos), begyndelsen af [side 105] stadigt
tilbagevendende erfaringscykler, begyndelsen af den periode,
hvor sjælen ændrer sin retning, målsætning og metode, for til
sidst at slå ind på den klart afstukne vej, som vi kalder
åndelig fornyelse og indvielse. Der er fire ord af vital
betydning, hvormed vi skal kendetegne forandringerne, når vi
studerer evolutionens vej eller sjælens fremgang i det store
hjul, både som personlighed og som discipel, hen imod den
endelige frigørelsesproces. Disse fire ord udtrykker de
subjektive impulser og motiverer og indleder i virkeligheden
fire forskellige fremskridtscykler på vejen, cykler med deres
forskellige individualiseringsstadier til indvielse. Disse er:

1. Nyskabelse, hvori indflydelsen fra Cancer, kombineret med
indflydelsen fra Aries, bevirker dragningen ned i
inkarnation på det fysiske plan.

2. Regeneration, hvor den voksende indflydelse fra det faste
kors, der indvirker på det bevægelige kors, skaber de indre
forandringer, som til sidst fører til
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3. Nyorientering, eller repolariseringens store cyklus, som
finder sted gennem indflydelsen fra Libra (det kardinale
kors) og »tyrens bøjen af midt i løbet«, som det kaldes i de
gamle bøger. Denne nyorienteringsproces fører til en rejse
rundt i hjulet, hvor det indre subjektive menneske
udtrykker sig bestandigt mere i yderverdenen, og
personligheden træder i baggrunden. Til sidst kommer der
tolv inkarnationer, hvor det sidste stadium, der vedrører

4. Forsagelse, erfares, og disciplen eller den indviede giver
afkald på alt af kærlighed til menneskeheden og i dens
tjeneste og lægger sig på offeralteret. Den indviede opnår
som resultat den endelige frigørelse.

Denne frigørelse er i virkeligheden tolvfoldig i sin natur, for
frigørelse, sejr og triumf må erfares i ethvert tegn, ligesom
fangenskab, nederlag og mislykkede bestræbelser må erfares i
alle zodiakens tegn, mens mennesket optræder som en
personlighed. [side 106] Det er disse fire ord og deres
betydning, som vil ligge til grund for alt det, jeg har at sige jer
vedrørende den dualistiske erfaring på livets store hjul. Jeg
vil udtrykkelig bede jer fastholde dette.

Når mennesket gennem den store cyklus fra Aries går til
Taurus, træder det atter ind i tegnet Aries under den mægtige
indflydelse fra Taurus, som på dette udviklingstrin giver
næring til dets brændende begær efter den fysiske
inkarnations mange materielle fordele og endeløse verdslige
foretagender; således kommer det efter en periode med
nyskabelse ned i inkarnation i Pisces og begynder igen den
manifesterede tilværelses store runde, for Pisces er havet,
hvori mennesket er »fisken«, der styres af substansens eller
den materielle tilværelses love. På det andet store trin går
mennesket fra Aries til Taurus, fordi begær til sidst er blevet
forvandlet til stræben. Efter at have bevist sin trofasthed over
for det åndelige livs ideal i de mellemliggende tegn går
mennesket igen ind i Pisces denne gang fra den modsatte side
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og har nu fortjent retten til at bestige himlens kardinale kors,
styrken til at tage den endelige planetariske indvielse og den
særlige ret til at gå videre på en af de syv veje, som jeg har
henvist til i mine andre bøger; dette giver til sidst mennesket
»de syv solsystemers frihed«, således som det kaldes i
modsætning til »de syv planetariske sfærers frihed«, som
erfaringen fra indvielsen har garanteret mennesket efter en
intensiv skoling i en af de planetariske skoler (i henhold til
dets stråletype) og den tjenestens vej, det har valgt.

I vil derfor forstå de to nøgleords betydning for tegnet
Aries:

1. »Og ordet lød: Lad formen igen søges.«
Mennesket.

2. »Jeg træder frem, og fra tankens plan hersker jeg.«
Den indviede.

Erfaring fører til lederskab, og i dette tegn udvikler det
menneske, som i sig har første stråles kraft, evnen til
organisering, evnen til kontrol over kræfter, især over
dødsenergien og over nedbrydningskraften [side 107] anvendt
med kærlighed, evnen til at herske over mængden og
samarbejde med planen samt bruge viljen ved rigtig og
korrekt vejledning og styring af planetariske anliggender.

Før vi fortsætter med de resterende elleve zodiakale tegn,
vil jeg gerne give jer en klar struktur, hvorpå I kan opbygge
den nye astrologi, ved hvis hjælp I vil kunne lære sjælens
dobbelte vej rundt i det store hjul; jeg vil også gerne sige, at
det, som jeg har fortalt jer om Aries, atter vil blive belyst, når
vi drøfter de andre tegn. I vil se, at jeg har vist betydninger og
peget på nogle af de sandheder, som findes i forbindelse med:

1. Tegnenes grundtone, som manifesterer grundvirkningen på
mennesket, mens det går frem i den ene eller den anden
retning.
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2. Beskaffenheden af det kors, hvorpå mennesket er
korsfæstet på et givet tidspunkt.

3. De planetariske herskeres indflydelse – de ortodokse eller
esoteriske.

4. Strålerne, som overvejende udtrykker sig gennem et
bestemt tegn; vil man vide, hvilket tegn det drejer sig om,
kan man finde det i den ortodokse planetariske hersker,
hvad angår personlighedsstrålen, og i den esoteriske
hersker, hvad angår sjælen.

5. Kvaliteterne af tegnet og af det menneske, som er født i et
bestemt tegn.

6. Vekselvirkningen mellem et tegn og dets polare
modsætning.

7. Planeterne, som i et eller andet bestemt tegn er forhøjet, er
svækket eller har deres fald, for et studium af disse vil vise
vejens tre faser – med dens involutionscyklus i mere og
mere fortættet stof, eller livet på det bevægelige kors;
nyorienteringens mellemstadium eller kampen for
frigørelse, som fører til bestigelse af det faste kors og
frigørelsesperioden med den endelige bestigelse af det
kardinale kors. [side 108]

8. Grundprincippernes betydning for, hvordan fremskridtet
sker gennem tegnene.

9. Det tema, der ligger til grund for ethvert specielt
zodiaktegn, som indeholder begreber om nyskabelse,
regeneration, nyorientering og forsagelse.

Før vi tager disse spørgsmål op i forbindelse med Pisces, er
der et eller to punkter, jeg gerne vil berøre. Jeg er nødt til at
behandle visse problemer, som kan opstå i forskernes og de
studerendes bevidsthed, fordi det er umuligt at behandle dem
alle på en gang i de indledende bemærkninger. Forvirringen
ville da blive næsten uovervindelig i forskerens sind. Lidt
efter lidt vil vi se på de forskellige omtvistelige punkter, og
hvis I vil have tålmodighed og afholde jer fra yderst ensidige
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konklusioner, vil billedet af den nye astrologi begynde at stå
tydeligere for jer. For tiden fører omstillingen af jeres tanker
og forestillinger uvægerligt til midlertidig forvirring.

Et af de spørgsmål, som normalt dukker op, kunne måske
formuleres som følger og blev også formuleret af en
interesseret astrologistuderende. Spørgsmålet lød: Idet vi går
ud fra, at mennesket uvægerligt en dag vil gå den modsatte
vej igennem de tolv tegn, på hvilken tid og i hvilket tegn
vender da Solen? På hvilket punkt i zodiakens kreds kan
denne forandring i selve Solens gang iagttages?

Medmindre I har en idé om den store illusions væsen i
Solens struktur, vil det blive svært for jer at forstå
betydningen af mit svar. Den sol, som I taler om, er den
fysiske sol og dens synlige vej på himlen. Denne
»tilsynekomst« vil ikke ændres i det ydre og – her kommer en
betydningsfuld udtalelse – den virkelige sol, under hvis
indflydelse vort planetariske liv til sidst vil stå, og over for
hvilken det er modtageligt, er Solens hjerte. Når dette hjerte
har taget føringen, vil det åndelige menneske samtidig leve et
dobbeltliv (og det er altid problemet for det menneske, som er
oplyst af både sjælen og af dagens lys), og dette dobbeltliv vil
bestå af vore øjensynlige erfaringer og situationer og vor
indre åndelige [side 109] sjæls klarhed. Personligheden vil
stadig reagere på indflydelser, der kommer til den fra den
fysiske sol, men den motiverede livsaktivitet og den
subjektive erfaring hos det indre menneske vil blive påvirket
af energier, der kommer til det fra »Solens hjerte«. Jeg vil her
minde jer om den evige visdoms lære, som er givet i Den
hemmelige lære og udarbejdet af mig i mine nyere bøger, at
Solen må opdages og erkendes i sin trefoldige natur, der er
trefoldig ligesom treenigheden. Følgende oversigt kan måske
anskueliggøre denne tanke:

1. Den fysiske sol – form – personlighed – influerer det bevægelige kors.
2. Solens hjerte – sjælsbevidsthed – influerer det faste kors.
3. Den centrale åndelige Sol – liv – influerer det kardinale kors.

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



Med ordet »influerer« refererer jeg her til de energier, der
strømmer fra disse tre aspekter af Solen gennem de tre kors
på vor planet. Tænk over dette og husk også, at vor sol rejser
gennem rummet (og bærer samtidig vort solsystem af sted i
sin indflydelsessfære) rundt om vor egen centrale og
bestemmende stjerne, som rigtigt antaget befinder sig i
stjernebilledet Taurus, Tyren, og som findes i Plejaderne. På
samme tid ser det ud til, fra vor planets synsvinkel, at Solen
passerer gennem zodiakens tolv tegn; dette er et symbol i
makrokosmisk forstand på det menneskelige individs,
mikrokosmisk, alt for egocentriske synsvinkel. Det er
interessant at sammenligne denne symbolik og sandhed, der
ligger til grund for den lille og den store zodiak med de
henholdsvis tolv måneders og 25.000 års cykler. De bekræfter
meget af det, som jeg har forklaret angående sjælen, der til
sidst påvirkes af de esoteriske planeter og den af de ortodokse
planeter influerede personlighed. Den større zodiak er sjælens
symbol og den mindre er personlighedens. I personlighedens
cyklus påvirker den mindre zodiak personlighedens løbebane,
og de tolv planetariske huse er af altovervejende betydning.
Senere afløser indflydelsen fra de tolv tegn planeternes
indflydelse.

Jeg vil også gerne understrege – måske unødvendigt – at
Sirius, Store Bjørn og Plejaderne virker gennem de tolv
stjernebilleder, [side 110] idet de lader deres indflydelse
strømme især gennem ni af dem. Disse vigtige stjernebilleder
hører dog ikke til den store zodiak, som vi beskæftiger os
med. De danner sammen med de syv solsystemer, af hvilke
vort er det ene, de ti stjernebilleder, der er forbundet med en
endnu større zodiak, som ikke er bestemt af tolvtallet og dets
numeriske betydning. Som følge heraf anser man ti for at
være tallet for fuldkommenhed. Der er forvirring hos nogle af
de (astrologisk set) mindre belæste studerende vedrørende
dette punkt.

Det er også temmelig svært for jer at fatte, at
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involutionsprocessen for alle naturrigerne er forbundet med
sjælens vandring (denne gang anima mundi eller
verdenssjælen) fra Aries til Pisces, via Taurus og ikke
omvendt. Anima mundi vandrer på involutionsbuen ad denne
vej og således ikke samme vej som personligheden. Anima
mundi vandrer mod Pisces ved afslutningen af enhver stor
cyklus og ikke mod Taurus. I Cancer træder den ind i ydre
manifestation, tegnet for masse- eller gruppeliv, masse- eller
gruppeaktivitet; dens spredte bevidsthed er endnu ikke blevet
individualiseret ligesom menneskets bevidsthed. Da
verdenssjælen, anima mundi, efter at have vandret rundt i det
store hjul, var nået til Cancer, og tiden var inde til, at det
fjerde skabende hierarki skulle manifesteres gennem det
fjerde naturrige, skete der en vending, og verdenssjælen
vandrede derefter som nu. Man bør ganske særligt erindre sig,
at det kun er menneskets fremskridt, det individualiserede
menneskes, vi studerer, samt dets reaktioner på zodiakale og
planetariske indflydelser; vi behandler dets mentale og
emotionelle reaktioner på den store illusion og på den
åndelige virkelighed, således som de begge virker i dets
objektive og subjektive tilværelse. Vi må i en større
sammenhæng betragte zodiakens og planeternes indflydelse
på:

1. Jordens ånd, legemliggørelsen af den fysiske planet og
formlivets helhed i alle naturrigerne. Disse er udtryk for
anima mundi eller verdenssjælen.

2. Menneskeheden, det individualiserede og til sidst indviede
[side 111] menneske. Dette er legemliggørelsen af den
menneskelige sjæl eller egoet, en differentiering af
verdenssjælen, der udtrykker sig som en personlighed (en
overensstemmelse med planetens ånd) og endelig som en
åndelig sjæl (en overensstemmelse med den planetariske
Logos).

3. Planetens herre, en af de store livsbærere eller
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gudesønner, der nu for tiden betragtes som »en
ufuldkommen Gud«, for så vidt angår vor planet, men som
dog ud fra menneskehedens synsvinkel er fuldkommen.

Ovenstående tredeling giver udtryk for de tre hovedaspekter i
den gamle esoteriske videnskab om astrologi og dens tre
inddelinger, således som Hierarkiet i dag studerer dem.
Menneskeheden, som har mistet den bevidsthed, der tillader
kontakt med planetens ånd (den submenneskelige bevidsthed,
grundlaget for animismen), og som endnu ikke har udviklet
den bevidsthed, der giver adgang til den planetariske Logos'
liv og tanke, har kun beskæftiget sig med det andet punkt i
inddelingen, og kun med dets laveste aspekt.

Man kunne her komme ind på to andre punkter, og for
forståelsens skyld må I i det mindste acceptere mine
udtalelser som midlertidige hypoteser, fordi I ikke selv er i
stand til at erkende dem som sandheder. Den eksoteriske
astrologi påstår, og det er almindeligt vedtaget, at Vulkan,
Uranus, Pluto og Neptun ikke hersker i tegn, men kun er
beslægtede med disse. Jeg kommer ind på det her, fordi vi nu
skal til at betragte planeten Pluto i relation til Pisces. Denne
affinitet eller dette slægtskab er kun den halve sandhed og er
kun midlertidig sand set ud fra den moderne astrologs
synsvinkel. Eksistensen af disse planeter er først blevet
beregnet og opdaget inden for de sidste to eller tre
århundreder, selv om Hierarkiet altid har vidst besked herom.
Jeg har vist jer de tegn, hvor de er herskere, og fremtidens
astrologi vil anerkende min udtalelse og arbejde med disse
planeter. Meget tidligere i menneskehedens historie måtte
man acceptere som en hypotese den kendsgerning, at Mars og
Merkur var herskere i de [side 112] zodiakale tegn, og
derefter begynde at bevise rigtigheden af denne hypotese.
Tidligere tiders astrologi var tydeligvis ufuldstændig, men så
længe mennesket endnu ikke var mærkbart modtageligt over
for indflydelser, som kommer fra f.eks. Uranus eller Pluto, der
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virker på sjælslivet langt mere end på personlighedens liv,
forblev de uopdaget, undtagen for trænede esoterikere. I dag
reagerer menneskeheden hurtigere og hurtigere på de højere
åndelige indflydelser, og vi kan derfor forvente opdagelsen af
endnu finere kræfter.

Pisces, Fiskene

Dette tegn er også dualistisk. I Aries har vi den dualitet,
hvorved ånd og materie i begyndelsen af den store
evolutionscyklus blev bragt sammen i det store
skabelsesværk; derimod har vi i Pisces, hvad angår
mennesket, sammensmeltningen eller blandingen af sjæl og
form, der frembringer åbenbaringen af den inkarnerede
Kristus, den fuldkomne individuelle sjæl, den fuldstændige
mikrokosmiske manifestation. Således bliver de større og de
mindre polare modsætninger – mennesket og Gud,
mikrokosmos og makrokosmos – bragt til at udtrykke og
manifestere sig i henhold til deres bestemmelse. Først når
mennesket nærmer sig målet, vil disse ord få mening, selv om
studiet af Pisces på de to måder, som her er forudset, kan
åbenbare meget af det, der er af betydning, og som er
tankevækkende. Det guddommelige væsens mål,
tilsynekomsten af Guds plan og spørgsmålet om dens evige
formål er for os kun genstand for interessante spekulationer.
Det er muligt, at denne plan og dette formål kan være vidt
forskellige fra vor formodning, der er baseret på vor
formulering af en guddom, som er resultatet af vore mentale
processer og af hengiven idealisme (to af personlighedens tre
aspekter), samt forsøget på at tolke dens uendelige hensigt
med vor egen begrænsnings begreber. [side 113] Lad os altid
huske dette. Instrumentet for guddommelig erkendelse er
endnu ikke udviklet i menneskeheden i noget større omfang
og kan kun til en vis grad bringes i anvendelse af den
indviede af tredje grad.
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Denne dualitet i Pisces må studeres i forbindelse med de
tre grundtoner, som er

1. Trældom eller fangenskab.
2. Forsagelse eller afkald.
3. Offer og død.

I den første erfaringscyklus på hjulet er selve sjælen fanget i
substansen; den er kommet ned i materiens fængsel og har
bundet sig til formen. Heraf symbolet for Pisces med de to
fisk, der er knyttet til hinanden med et bånd. Den ene fisk står
for sjælen og den anden for personligheden eller formnaturen,
og mellem dem findes »tråden eller sutratma«, sølvsnoren,
der holder dem bundet til hinanden gennem hele deres
livscyklus i den synlige verden. Senere, på det omvendte hjul,
tages personligheden til fange af sjælen, men gennem mange
æoner er situationen den modsatte, og sjælen er
personlighedens fange. Denne dobbelte trældom bringes til
ophør ved det, der kaldes den endelige død, når den
fuldstændige frigørelse af livsaspektet fra formbundet liv
finder sted. Man bør også tænke på, at selve sjælen ud fra
monadens synsvinkel er en form, selv om det er en form af et
langt finere stof end noget andet, vi kender i den
menneskelige evolutions tre verdener. Disse grundprincipper
henviser også til forsagelse i dobbelt forstand; for allerførst
giver sjælen afkald på monadens liv og lys, dens kilde
(symboliseret ved ordene »Faderens bolig«), og stiger ned i
materiens hav; derefter vender sjælen om og giver afkald på
formlivet, personlighedens centrum. Sjælen løsriver sig
(bevidst) fra monaden, den Ene, og virker fra sit eget centrum
og skaffer sig sine egne nye og materielle bindinger. Derefter
begynder den på det omvendte hjul at løsrive sig fra
personligheden og knytter sig igen bevidst til den Ene, der
sendte den ud. Således når historien om Pisces frem til sit
klimaks. Viljens og [side 114] offerets herrer kommer ned i
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inkarnation og ofrer deres høje position og muligheder på de
højere manifestationsplan for at udfri materien og opløfte de
deri eksisterende væsener (de lavere skabende hierarkier) til
deres eget stade, for så vidt som de selv udgør det fjerde
skabende hierarki. Dette er det subjektive formål, der ligger
til grund for disse guddommelige væseners offertjeneste, som
i deres inderste væsen er os selv. Deres egenskaber er viden,
kærlighed og vilje, og de er besjælede af uendelig og
vedvarende hengivenhed. De forsøger at hæve formens død i
okkult forstand og den deraf følgende frigørelse af de iboende
væsener, til et højere bevidsthedsplan. Alle verdensfrelsere –
fortidige, nutidige og kommende – bliver gennem denne
proces de manifesterede symboler og de evige garanter. Det
er i erkendelser som disse, at den største drivfjeder til livet i
tjeneste må søges. Det er ofte mennesker født i dette tegn, der
tjener menneskeheden og dækker dens behov på et eller andet
bevidsthedsplan. Således forberedes de til det sidste offer i
Pisces, der »på ny absorberer dem i deres oprindelige
bevæggrund«, som Den gamle kommentar udtrykker det. Det
er af denne grund, at livet i tjeneste og den målbevidste
stræben efter at tjene skaber en videnskabelig metode til
opnåelse af befrielse. I Aquarius, tegnet for verdenstjeneste,
læres til sidst den lektie, der skaber verdensfrelseren i Pisces.
Derfor fremhæver jeg til stadighed tjeneste.

Når det enkelte menneske træder ind i sin
inkarnationscyklus og dukker op i tegnet Cancer, der findes i
det kardinale kors, bestiger det billedligt set det bevægelige
kors, dets langvarige fangenskab i formen begynder, og det
må gøre trældommens erfaringer. Det fortsætter med at lære,
indtil det har omformet trældom til tjeneste. Det veksler
mellem modsætningernes par såvel ud fra den astrologiske,
emotionelle synsvinkel som ud fra det bevægelige kors' fire
arme. Det ubestandige og følsomme temperament i Pisces –
mediumistisk og psykisk polariseret – skal stabiliseres i
Virgo, hvor mental selvfordybelse og kritisk analyse bliver
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mulig og tjener til at bremse ubestandigheden i Pisces. Disse
to tegn afbalancerer hinanden. Vi kunne studere den dobbelte
[side 115] proces, der finder sted på hjulet ved hjælp af det
bevægelige kors, som Pisces tilhører, på følgende måde:

1. Pisces – her indleder begynderen på livsvejen med en
materiel modtagelighed, der gør det muligt for ham at
reagere på alle forbindelser i manifestationens cyklus. Det
er på dette stadium negativ, ubestandig og udrustet med en
instinktiv bevidsthed, som i sig har intuitionens mulighed.
Men intuitionens sæd slumrer. Tænkeevnen, som er
modtagerinstrumentet for intuitionen, er på dette stadium
ikke vakt.

2. Sagittarius – her begynder det almindelige menneske at
vise tendens til at blive mere koncentreret, og
ubestandigheden og negativiteten fra Pisces koncentreres
om at opnå det, der begæres. Mennesket viser tydeligt
målrettede selviske instinkter, og selv om det måske f.eks.
er venlig og flink, er det dette ud fra et ønske om
popularitet. Dette er et godt udtryk for det enkelte
Sagittarius-menneske og viser også sjælens tendens til i
sidste ende at vende alt ondt til godt. Livserfaringerne
gøres, og eksperimentet fortsætter.

3. Virgo – i Virgo begynder det menneske, som var
ubestandigt i Pisces og emotionelt selvisk og fuldt af begær
i Sagittarius, at koncentrere sig endnu mere målbevidst og
at ræsonnere og tænke. Den latente sjæl bliver aktiv i det
indre; en spiringsproces går i gang; det skjulte menneske
gør sig bemærket. Intellektet vågner, og instinktet bliver –
efter at have passeret gennem det emotionelle stadium –
forvandlet til intellekt.

4. Gemini – erfaringerne, der gennemleves på de tre arme af
det bevægelige kors, har bragt det uudviklede menneske
eller gennemsnitsmennesket frem til det stadium, hvor
»livsdrømmen« kan forvandles til virkelighedsopfattelse,
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og den store illusion kan fremstå som uønsket og usand.
Fornemmelsen af dualitet er på dette stadium instinktiv,
men bliver mere og mere virkelig og stadig mere
sammensat. Mennesket begynder at drømme om stabilitet,
om lovmæssige ændringer og om forening med det, som
det føler er den mest virkelige del [side 116] af det selv.
Den mystiske vision dukker op i dets bevidsthed, og det
bliver vidende om det højere selv gennem de første svage
glimt af intuitionen.

Oplevelsen på det bevægelige kors varer længe og bærer atter
og atter mennesket tilbage til Aries' indflydelsessfære, som
gennem den første stråles fremherskende aktivitet både
styrker menneskets vilje (uanset dets stråle) og afslutter
cyklus efter cyklus med »nedbrydningens ord«. Igen og igen
går det ind i tegnet Pisces og indtager sin plads i det store
hjul, indtil erfaringen i omskiftelse, i foranderlighed og i den
igangsatte forvandlingsproces bærer dets bevidsthed fra de
instinktive og intellektuelle stadier frem til den første svage
begyndelse af de intuitive processer i Gemini. Derefter
indtræffer en stor polariseringsproces og et
overgangsstadium, hvorefter indflydelsen fra det faste kors
forårsager vendingen; de erfaringer, der blev gjort på det
bevægelige kors, skal nu udvikles nærmere, og virkningerne
manifesteres på det faste kors. Man må ikke tro, at der i de
tidlige stadier af udviklingen kun opnås erfaring gennem det
bevægelige kors. Mennesket lever og gør sine erfaringer i alle
tegnene, men de indflydelser, der strømmer gennem det
bevægelige kors, har en kraftigere virkning på det end dem,
der i de tidligere stadier strømmede gennem det faste kors.
Det er først, når sjælen er blevet mere virksom i formen, og
mennesket er blevet bevidst om sin dualitet, at energierne fra
det faste kors overgår energierne fra det bevægelige kors,
ligesom energierne fra det kardinale kors efter den tredje
indvielse begynder at herske over mennesket og anspore det
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kraftigere end energierne fra de to andre kors.
Når sjælen derfor bliver mere aktiv, vil man erfare,

hvordan virkningen fra det faste kors i de fire tegn vil gøre sig
bemærket samtidig med kraftvirkningerne fra det bevægelige
kors, for »det, der beherskes og opgives, holdes fast og
forvandles«.

Gemini – Mennesket bliver på det omvendte hjul i Gemini
mere og mere bevidst om intuitionen og kommer i stigende
grad under [side 117] indflydelse fra »brødrene, der lever i
lyset«, således som Tvillingerne af og til kaldes.
Personlighedens lys bliver svagere og sjælens lys tiltager.
Pisces-tegnets og det uudviklede Gemini-tegns
ubestandighed viger for personlighedens modtagelighed
over for sjælsindflydelse og deraf følgende stabilisering af
tilværelsen på det fysiske plan.

Virgo – Forstanden, som under Virgos indflydelse var
analytisk og kritisk, forandres til den kvalitet af tænkning,
som bedst kan beskrives med ordene illumination og
åbenbaring. Kristus, som Jomfruen til sidst skal føde,
anser man nu for at være i moders liv, endnu ikke født. Der
mærkes liv. Kristusbevidsthedens åbenbaringsproces føres
på intelligent vis videre, og det uudviklede menneskes
selviske bestræbelser og eksperimenter viger for den indre
oplyste og intuitive discipels uselviskhed.

Sagittarius – Dette er nu tegnet for den målrettede discipel.
Tilværelsens ubestandige reaktion på materien bliver til et
liv i koncentreret reaktion på ånden og en forberedelse til
indvielsen i Capricorn. Tankens pil er med usvigelig
sikkerhed rettet mod målet.

Pisces – Her, på det sidste trin, står Pisces for
personlighedens død, sjælens frigørelse fra fangenskabet
og dens tilbagevenden til opgaven som verdensfrelser. Det
store mål er nået og den sidste død gennemleves. »Der er
intet hav mere« står der i den gamle bog, hvilket
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uvægerligt betyder »fiskenes død« og det indespærrede livs
frigørelse til nye former eller nye cykler i det
guddommelige eventyr.

Dette bevægelige kors, hvoraf Pisces er en af armene, er frem
for alt korset for de »gentagne inkarnationer«, for forskellige
forsøg under de forskellige tegn og eksoteriske herskere og
for de mange erfaringer, der fører til successive og
vedvarende bevidsthedsudvidelser. Det er derfor korset for
Guds søn, den inkarnerende Kristus; men det er også, i
relation dertil, korset for den planetariske Kristus, ligesom det
faste kors står for den individuelle Kristus i ethvert
menneske, og det kardinale kors for den kosmiske Kristus.
[side 118] Man kunne hertil bemærke, at korset, som vi her
beskæftiger os med, står for masserne, og at den bevidsthed,
som det giver udtryk for, er den instinktive bevidsthed og
dens overgang til intellektuel bevidsthed; det er korset for
verdenssjælen, anima mundi, og menneskesjælen, før
bevidstheden om dualitet klart optræder i menneskets tanke,
og inden overgangen til det faste kors har fundet sted. Det er
som følge heraf nærmere forenet med himlens kardinale kors,
fordi massebevidstheden, som er kendetegnet for det
bevægelige kors, bliver til gruppebevidsthed eller den
synteseskabende guddommelige bevidsthed; dette sker, når
mennesket har gennemlevet en mellemperiode eller et
»livsvigtigt mellemstadium« af intens selvbevidsthed på det
faste kors. Dette menneskelige mellemstadium er et slags
tværsnit af bevidsthedsudviklingen, men hovedsagen er
udfoldelsen af alle naturrigernes massebevidsthed til de tre
højeste rigers gruppebevidsthed ved menneskerigets
mellemkomst, der gennem sin særegne og specielle art
bevidsthed kan forbinde de højere og de lavere
guddommelige udtryk. Det er her og i denne forbindelse, at
tegnet Pisces har stor betydning, idet det er tegnet for
formidling. Mediumitet i dens sande betydning er udtryk for
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massebevidsthed – påvirkelighed, negativitet og
modtagelighed. Disse punkter vil træde tydeligere frem,
efterhånden som vi studerer tegnene og deres mange
indbyrdes relationer. Den tanke, jeg gerne vil indgive jer her,
er den, at Pisces-indflydelsen på dette stadium af den
involutionære bue føles meget stærkt i verdenssjælen (anima
mundi) og i den skjulte, inkarnerede og fængslede Kristus
med Solens retrograde bevægelse i tegnene; Kristuslivets kim
præges psykisk og bliver til stadighed mere sensitivt over for
disse psykiske påvirkninger, gennemstrømmet af ønsker, der
bestandigt veksler, hele tiden bevidst om alle de kontakter,
der trænger sig på, men endnu ikke i stand til at tolke dem
rigtigt, fordi tænkeevnen endnu ikke er tilstrækkeligt vakt i
Virgo. Denne skjulte Kristus er ikke i stand til at befri sig fra
»berøring med vandet«. Dette punkt nås til sidst, og dette sker
med stor hastighed på menneskehedens nuværende trin, hvor
en anden og større forandring synes ønskelig; dette er
resultatet af de [side 119] mange mindre forandringer.
Forandring er altid nødvendig, men metoden ændrer sig fra
den konstante foranderlighed og bevægelighed på det
bevægelige kors til visse store forandringer, som udvirkes af
en mere bestandig og bedre styret livstendens.

Mennesket på dette trin har i sig den iboende Kristi kræfter
og kendetegn, men de manifesteres ikke og er kun latente
muligheder, for det er endnu fuldt og helt styret af sin
formnatur (fængselet) og af sine omgivelser. Sjælens skjulte
kræfter er negative, og formnaturens kræfter er positive og
begynder at give sig stærkere og stærkere udslag. Menneskets
naturlige åndelige tendenser er undertrykte (for Pisces er ofte
et tegn for undertrykkelse og hindringer), og de naturlige
dyriske og personlige kræfter – i særdeleshed de emotionelle
– er menneskets klart synlige kvaliteter. En hel del af
symbolikken i forbindelse med den latente Kristus og den
personlighed, der optræder udadtil, kan ses, hvis man studerer
den bibelske historie om Jonas og hvalen. Jeg har ikke tid til
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at gå nærmere ind på det her, men det er en lignelse, der
skildrer Pisces-stadiets bevidsthed og Kristusbevidsthedens
opvågnen med den deraf følgende splittelse. Jonas står for
den skjulte fængslede Kristus, vågen over for situationens
farer, og den store hval står for inkarnationens trældom og for
personligheden.

Det er i dette dualistiske tegn, at den fængslede sjæl og
personligheden indleder den proces, som vil forvandle

1. Den lavere natur til højere manifestation.
2. De lavere psykiske kræfter til højere åndelige evner, dvs.

a. Negativitet til positiv sjælskontrol.
b. Mediumitet til højere formidling.
c. Clairvoyance til åndelig perception.
d. Clairaudience til mental telepati og til sidst inspiration.
e. Instinkt til intellekt.
f. Selviskhed til guddommelig uselviskhed.
g. Havesyge til afkald.
h. Selvopholdelsesdrift til uselvisk verdenstjeneste.

[side 120]
i. Selvmedlidenhed til medlidenhed, sympati og

guddommelig forståelse.

3. Åndelig og mental hæmning til sjælsytring og mental
sensitivitet.

4. Tilfredsstillelse af selvets behov til udviklet hengivenhed
og modtagelighed over for menneskehedens behov.

5. Tilknytning til omgivelserne og til personlige forhold
(identifikation med formen) til frigørelse fra formen og
evnen til at identificere sig med sjælen.

Det almindelige medium af en lavere grad er et glimrende
eksempel på de værste aspekter af Pisces – negativitet,
letpåvirkelighed, dyrisk og emotionel sensitivitet, hvor det
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mentale princip er helt uudviklet. Det ville være interessant
rent videnskabeligt at finde frem til to ting:

1. Om ikke hovedparten af de laveste medier (i særdeleshed
trancemedier) har en dominerende og kraftig Pisces-
indflydelse i deres horoskoper.

2. Om ikke de medier, som er blevet mere positive og har fået
mere selvkontrol, og som er begyndt at få et glimt af den
større sammenhæng i deres arbejde – højere formidling og
tydning – et eller andet sted i horoskopet skulle have en
meget markant og aktiv Virgo-indflydelse. Dette kunne i
første omgang indicere tænkeevnens opvågnen og (i sidste
instans), at den indflydelse, der hersker over dem fra de
eksoteriske planeter, forskydes til de mere esoteriske
planeter. Det kan tilføjes, at spiritualismen og den
spiritualistiske bevægelses arbejde er under indflydelse fra
Pisces med Cancer opstigende, eller i nogle tilfælde
omvendt – Cancer med Pisces opstigende.

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
influerer på vor planet og menneskehed, så finder vi her, at
dette er en højst [side 121] interessant situation. To vigtige
stråler kommer til udtryk gennem herskerne i Pisces,
eksoteriske og esoteriske: Den første stråle for vilje og magt,
koncentreret gennem Pluto, og den anden stråle for
kærlighed-visdom. Det er vekselvirkningen 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 med den
konsekvens, at overgangen til det faste kors (hvilket er alt,
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hvad vi kan fatte med vor forstand) for alvor begynder i
Pisces; skønt tilskyndet (hvis jeg må bruge det ord) i Aries,
begynder og slutter den i Pisces.

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
forbinder sjæl og form og bringer dem sammen, og denne
magnetiske kraft er på en særegen måde betegnende for
aktiviteten i Pisces. Fra en anden synsvinkel kan man også se
dette give sig udtryk i et andet dualistisk tegn – Gemini. I
Pisces vises fællesskabet som et fangenskab, og de to fisk er
ude af stand til at flygte fra hinanden; i Gemini er der også et
bestemt fællesskab mellem de to brødre, men der er intet
bånd, der binder, og i det fællesskab ligger der skjult en
mulighed for frit valg og fri beslutning. I forbindelse med den
mindre dualitet, der findes i ethvert menneske, nemlig
hovedets og hjertets, forstandens og kærlighedens og viljens
og visdommens dualitet, er det Jupiters arbejde at udvikle
disse to kvaliteter og [side 122] bringe dem til en
synteseskabende vekselvirkning. Til sidst må der indtræffe en
fuldstændig sammensmeltning af kærlighed og forstand, før
en verdensfrelser kan manifestere sig og virke effektivt. Dette
er frem for alt det endelige resultat af de kræfter, der udgår fra
det bevægelige kors, idet de udvikler de kvaliteter, der
frigøres af de i Pisces, Sagittarius, Virgo og Gemini aktive
planeter. Disse er:
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Eksoteriske – Jupiter og Merkur.
Esoteriske – Pluto, Jorden, Månen (skjuler Vulkan) og Venus.

Som I ved, står Pluto for død eller området for død; Jorden
står for erfaringssfæren; Månen eller Vulkan står for
herliggørelse af materien gennem renselse og frigørelse, og
Venus står for kærlighedsprincippets tilsynekomst gennem
tænkningens styrende kraft. De studerende vil finde det
interessant at drage deres egne slutninger. Den eksoteriske
astrologi tildeler kun disse fire tegn to planeter, hvilket i sig
selv antyder en bestemt vekselvirkning. Jupiter og dens
indflydelser antyder, at inkarnationsvejen er den
»godgørende« metode til evolutionær udvikling, og at
kærlighed-visdomsvejen (2. stråle) er den vej,
menneskeheden skal gå. Merkur tilkendegiver, at linjen med
mindst modstand for menneskeheden er harmoni gennem
konflikt, fordi Merkur bringer den fjerde stråles energi til
udtryk, som er buddhisk, intuitiv og et udtryk for Kristus, da
Merkur og Solen er ét. Men de esoteriske planeter er dog
tydeligere i deres følgeslutninger, og når mennesket er rede til
deres indflydelse, viser det sig modtagelig i en firdobbelt
forstand, hvad det ikke er på de tidligere stadier. Planeterne
personificerer de erkendelser og de reaktioner, som betinger
menneskets bevidsthed, når det forbereder sig til overgangen
fra det bevægelige kors til det faste kors. Det kommer derfor,

1. Gennem Venus – under tankens kraft, forvandlet til
visdom ved kærlighedens mellemkomst.

2. Gennem Månen – under formens trældom for gennem
form-erfaringen [side 123] at opnå udfrielse og »materiens
opløftelse« i Vulkan.

3. Gennem Jorden – under indflydelsen af den planetariske
erfaring (som er anderledes end den individuelle erfaring)
for at forvandle dets personlige bevidsthed til
gruppebevidsthed.
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4. Gennem Pluto – under dødens nedbrydende kraft –
begærets død, personlighedens død og død af alt det, som
holder mennesket fast mellem de to modsætningernes par
for at opnå den endelige frigørelse. Pluto eller døden
nedbryder aldrig bevidsthedsaspektet.

Seks planeter styrer derfor det bevægelige kors, hvad
menneskeheden angår, og dette er i sig selv betydningsfuldt,
for seks er tallet for det store værk i manifestationsperioden.
Det er »dyrets« tal, som er menneskets lavere natur og alt det,
der søger at nedbryde det højere liv, men også det, som til
sidst kan kontrolleres og styres af sjælen. Tallenes betydning
kommer ind i denne videnskab om esoterisk astrologi, og
numerologien er i sig selv en gren af den esoteriske astrologi.
Kærlighed – tænkning – erfaring – form – menneskelig
forståelse – død – er alle nøgleord for det fjerde skabende
hierarki, menneskeriget, og de er personificeret af de
planetariske indflydelser, der strømmer gennem disse planeter
fra deres beslægtede tegn. Gennem disse kræfters
virksomhed, som på dette stadium arbejder gennem det
bevægelige kors, føres mennesket til en stor polarisationskrise
og til et punkt, hvor der indtræffer en grundlæggende
forandring, som alle de mange tidligere forandringer har
forberedt ham til.

Det er også disse ord, der, set fra en anden synsvinkel,
bestemmer de erfaringer, der er gennemlevet på
discipelskabets vej og prøvestadiets vej. Det er disciplens
opgave at forstå deres betydning på en praktisk og effektiv
måde og at beskæftige sig med de energier, som disse
planeter frigør, og underordne dem de energier, der blev
frigjort af det faste kors, hvorpå disciplen står, og således
forøge deres kraft gennem okkult kombination. Det er ved at
reagere intelligent og aktivt på de gennem erfaringerne på
[side 124] det bevægelige kors tidligere mestrede og frigjorte
energier, og ved at forbinde dem med de kræfter, der sendes
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mod disciplen, mens han eller hun er korsfæstet på det faste
kors, at disciplen lærer at forberede sig til de tolv store prøver
i alle tolv tegn, hvilket erfaringerne på de to kors har beredt
disciplen til.

Pisces hersker over fødderne, og heraf stammer hele den
tanke om fremskridt, om at nå målet, og om at betræde vejen
tilbage, som har ligget til grund for den åndelige åbenbarelse i
den store cyklus, som vi er ved at passere gennem. Også i den
mindre cyklus, Fiske-tidsalderen, som vi i denne tid er ved at
bevæge os væk fra, har denne tanke ligget til grund for hele
den lære, som verdensreligionerne har givet os vedrørende de
forskellige stadier på vejen tilbage. Nogle astrologer påstår
også, at Pisces styrer forplantningsprocesserne. De har i det
væsentlige ret, for når et menneske først nærmer sig vejen
eller befinder sig på den, burde det blive mere og mere
skabende i højere forstand, og den fysiske forplantning burde
i esoterisk forstand vige for regeneration og skabelse på det
mentale plan i stedet for kun på det fysiske plan. Denne
højere skabende funktion bliver mulig under indflydelse af
den højere stræben og intuition. Dette begynder at ske, når de
fire esoteriske herskere supplerer de to eksoteriske herskeres
virksomhed. Det er interessant at se, at astrologen Alan Leo
foreslår Neptun som et alternativ til Jupiter. Han anede og
berørte et indvielsesmysterium, selv om han ikke var klar
over storheden af sin opdagelse. Neptun koncentrerer
indflydelsen fra Pisces, for så vidt som den angår
menneskeheden som helhed og ikke blot det enkelte
menneske, men dette finder først sted på de sidste stadier af
discipelskabets vej. I dag bevæger menneskeheden sig hurtigt
hen imod stillingen som verdensdiscipel, og da Alan Leo
intuitivt føler dette, foreslår han Neptun som et alternativ til
Jupiter.

Esoterisk set har årsagen til, at Venus er forhøjet i Pisces,
noget at gøre med, at Pisces er beslægtet med Gemini, hvor
Venus er den esoteriske hersker, samt at Venus er Jordens
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alter ego og nært forbundet med menneskeriget. Dette emne
er for omfattende [side 125] og for kompliceret til at blive
uddybet her, men en ting, der bør erindres. Fiskene i Pisces er
bundet sammen, som vi har set, og dette er et symbol på
sjælens fangenskab i formen forud for erfaringen på det faste
kors. Tvillingerne i Gemini er symboler på den samme
tilgrundliggende dualitet, men erfaringen fra de mange
forskellige inkarnationer har gjort sin virkning, og båndet (der
forener de to fisk) er i færd med at opløses, for en del af
Plutos arbejde er at »overskære den tråd, der binder de to
stridende væsener sammen«. Det er Venus' opgave at
»genforene de adskilte væsener, men uden nogen forbindende
tråd«. Derfor er Venus forhøjet i Pisces, og ved afslutningen
af den store cyklus opløftes Guds sønner, som er tankens
sønner, til herlighed gennem erfaring og korsfæstelse, fordi de
har lært at elske og tænke i egentlig forstand. Indflydelsen fra
Pisces, Gemini og Virgo bliver til sidst forenet og
sammensmeltet (rent symbolsk må korset altid blive linjen og
derefter punktet). Sagittarius, som esoterisk styres af Moder
Jord, skaber de forhold, ved hvilke selve vejen opnår
herliggørelse. Som følge heraf ser I ved tidsalderens slutning
(jeg henviser her til en større runde i zodiaken og ikke til en
kortere cyklus), herliggørelse af Venus, af Virgo, Jomfruen,
og af Moder Jord – to planeter og ét stjernebillede – og alle er
de kræfter, der skaber bestemte forandringer i solsystemet. De
repræsenterer de tre guddommelige indflydelser fra materien
og substansen, plus den kraft, der udgår fra Sagittarius, der
driver dem videre til en stadig større fuldendelse. Der findes
et stort og interessant område for forskning i forbindelse med:

1. Planeten Venus – hersker i stjernebilledet Gemini.
2. Jorden, som vi lever på, ofte kaldt »Moder Jord«.
3. Fiskegudinderne i tegnet Pisces.
4. Virgo, Jomfruen.
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Gemini og Sagittarius er beslægtet gennem deres herskende
planeter (fordi Jorden er nærmere forbundet med Venus end
med nogen anden planet), og således har I igen de seks
indflydelser, [side 126] der bevirker frigørelse fra formens
trældom, som begyndte i Cancer, hvad angår størstedelen af
menneskeheden (med dette mener jeg menneskerigets fødsel),
og i Pisces, når man betragter det enkelte menneske.

Når jeg understreger betydningen af ovenstående
kendsgerninger, tager jeg ikke hensyn til de ortodokse
astrologiske begrundelser for visse planeters forhøjelse og
fald i bestemte tegn. Jeg beskæftiger mig med virkningen af
den voksende og aftagende indflydelse på mennesket. Husk
dette, og husk også samtidig, at vi beskæftiger os med den
store illusion, som det er menneskets store opgave i denne
specielle verdenscyklus at mestre og opløse, og således
indlede det virkeliges herredømme. Det er åbenbaringen af
det virkelige, der er den opgave, som alle indviede påtager sig
efter den sidste erfaring fra de tolv afsluttende prøver i de tolv
tegn. Hvad er derfor den esoteriske og åndelige betydning,
når vi konstaterer, at Merkurs magt er svækket i Pisces og til
sidst har sit »fald« i dette tegn? Simpelt hen dette: Efter
indvielsen i Capricorn, som et resultat af hjulets modsatte
gang og de deraf følgende erfaringer, og efter triumfen i
Scorpio, formindskes til stadighed tænkeevnen, indtil den til
sidst (ligesom de andre aspekter af formlivet i de tre
verdener) hører op, og dens betydning er forbi, idet dens rolle
som formidler af oplysning mellem sjælen og den fysiske
hjerne ikke længere er påkrævet. Mennesker, der endelig
opnår fuld sjælsbevidsthed, behøver nu ingen formidler, men
har direkte kontakt med deres oprindelige kilde. Merkur
møder man da igen, men nu under et andet navn, denne gang
ved Solens mellemkomst mellem de højere aspekter – sjæl og
ånd – for Merkur og Solen er ét. Gennem Merkur bliver
forstanden oplyst, og der skabes forbindelse mellem
personligheden og sjælen. Ligesom Merkur fjerner Solen –
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formidleren – sig til et endnu højere plan og er ikke længere
formidler mellem to forskellige bevidsthedstrin, men mellem
livet og selve bevidstheden; dette er en helt anden sag og
udvirker en højere forståelse. På nuværende tidspunkt må
dette nødvendigvis være ufatteligt for jer, for det er ikke en
formidling mellem forskelle, [side 127] men en
sammensmeltning af det, som allerede er forbundet.

Den samme symbolske fortolkningsmåde må også lede vor
forståelse af de tre dekanater. Såvel Leo som Sepharial giver
en opstilling over dekanater, og mellem dem er der megen
lighed, men der er dog en vigtig forskel. Leo nærmer sig mere
astrologiens esoteriske fortolkning, mens Sepharial er ren
eksoterisk. Ifølge Sepharial styres de tre dekanater af Saturn –
Jupiter – Mars, hvilket giver mulighed for at udligne karma
og at gøre det med held, og disse planeter angiver, hvilken
metode, der skal anvendes ved konflikt og krig. Leo giver os
Jupiter, Månen og Mars. Han peger derfor på den succes, der
ligger i det prøvede discipelskab og det deraf følgende
beredskab til indvielse, til det åndelige syn, som Jupiter
belønner disciplen med, og til den erfaring, som Vulkan
tildeler. Vulkan har hidtil været skjult, men dens indflydelse
har mere og mere fortrængt Månens herredømme, for
personligheden eller livets formside tabes af syne ved Solens,
sjælens, udstråling. Vulkans lys og Solens lys er ét lys, og
disse tre – Merkur, Vulkan og Solen – repræsenterer en
syntese og en udstråling, der til sidst fordunkler Merkurs lys.
Den »falder« bort, og også Vulkan bliver usynlig, kun Solen
bliver tilbage. Vi har som følge heraf en vision om Solen,
personlighedens erfaring og anstrengelse, som er vejen til
målet, når Mars styrer.

Dette tegns nøgleord er indlysende i deres følgeslutninger.
Når det drejer sig om personligheden, hvor hjulet drejer rundt
på normal vis for det almindelige eller uudviklede menneske,
er ordet: »Og ordet lød: Gå ned i materien«. Sjælen giver
ordre til sit instrument under de tidlige evolutionstrin, og
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svaret kommer øjeblikkeligt fra den, som »gør sjælen blind
for sandheden og holder den skændigt i fangenskab«. Disse
ord har I udmærket mulighed for selv at tolke ud fra jeres eget
standpunkt, som er det eneste standpunkt, I kan være tjent
med; det viser jer, hvad I har lagt bag jer på evolutionens vej,
det punkt på vejen, hvor I nu står, og hvad der er det
umiddelbart næste skridt, hvilken vision, erfaring og stræben,
der ligger forude.

Som afslutning på det, jeg har at sige om stjernebilledet
Pisces, [side 128] vil jeg gerne på dette sted komme med et
praktisk forslag, der i det lange løb vil spare de studerende for
meget besvær. Efterhånden som I læser, skal I samle de
udtalelser, jeg kommer med vedrørende et hvilket som helst
tegn, en planet eller et vigtigt stjernebillede. I vil da have de
nødvendige informationer om ethvert specielt spørgsmål lige
ved hånden og kan med udbytte studere denne komplicerede
overgangsastrologi. Og dog – er den mere kompliceret for
begynderen end en lærebog i fysik eller kemi? Det tror jeg
ikke. Det, der komplicerer problemet, er jeres følelse af tvivl
og skepsis over for sandheden og bevisligheden af de
fremførte udtalelser. Begynderen i kemi må dog acceptere
udtalelserne fra den ekspert, der har skrevet hans lærebog,
hvilket han også gør, indtil den tid kommer, hvor han selv
kan bevise dem gennem forsøg. I kunne i denne forbindelse
tage til genmæle og sige, at de konklusioner, der er blevet
ham forelagt, er blevet efterprøvet igen og igen i nogle
tilfælde i århundreder og i andre tilfælde i årtier, og at der kun
er meget lidt anledning til tvivlsspørgsmål. Dette gælder også
videnskaben om astrologi, for dens grundlag er blevet
efterprøvet i årtusinder og har vist sig at være korrekt, og
dens eksperter er klogere og mere synteseskabende,
omfattende og uselviske i deres anvendelse af denne
videnskab end nogen anden gruppe af videnskabsmænd. Jeg
tænker her på de sande esoteriske astrologer, der står bag den
astrologiske bevægelse i verden i dag. Jeg beder jer huske
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dette og betragte jer selv som begyndere, idet I venter med at
drage konklusioner, til I har fattet mere af det væsentlige og
af teorien. Den eksoteriske astrologi kan i nogle tilfælde have
forberedt jer til dette. [side 129]

Aquarius, Vandbæreren

Dette stjernebillede har i vor tid den største betydning for vort
solsystem, fordi det er det tegn, som Solen med stor hastighed
bevæger sig ind i, og dets indflydelse stiger og gør sig mere
og mere gældende for hvert årti. Dette tegn er derfor i stor
udstrækning ansvarligt for de forandringer, der nu finder sted
i vort planetariske liv i alle naturrigerne, og fordi det er et
lufttegn, er dets indflydelse allestedsnærværende og
altgennemtrængende. For mange mennesker er denne
indflydelse så uhåndgribelig, at den synes dem ude af stand til
at skabe de ønskede resultater; dog er det en kendsgerning, at
disse uhåndgribelige, gennemtrængende indflydelser har langt
større kraft og langt mere vidtrækkende virkninger end de
mere konkrete og iøjnefaldende hændelser. Det er ikke her
min mening at komme ind på disse subjektive og mægtige
virkninger. Jeg har antydet meget herom og har refereret til
mine andre bøger. Jeg generaliserer kun, når jeg her skildrer
de tolv tegns subjektive betydning og søger at give et bredt og
ikke detaljeret billede af, hvad jeg kunne kalde linjerne i den
nye astrologi, den måde, hvorpå man nærmer sig de mere
esoteriske aspekter, som spiller en rolle i sjælshoroskopet.
Den nye astrologi vil beskæftige sig med den dybere
betydning og mening og ikke så meget med symbolerne og de
ydre tildragelser som f.eks. verdslige begivenheder og
gøremål.

Dette tegn har tre grundprincipper, som er lette at forstå,
selv om de er vanskelige at leve op til, når de giver sig til
kende på det omvendte hjul. De er:
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1. Tjeneste for personligheden, det lavere selv, som til sidst
forvandler sig (transmuteres) til tjeneste for
menneskeheden.

2. Overfladisk og selvisk virksomhed, som forandres til et
inderligt og aktivt ønske om at være aktiv til gavn for
Hierarkiet.

3. Selvoptaget levevis, som til sidst forandres til en sensitiv
menneskekærlig indsigt. [side 130]

Kvaliteten af disse grundprincipper er til at begynde med
ubetydelig og overfladisk, men ændrer siden hen karakter i
retning af alvorlig hensigt og dyb overbevisning. Den
lavtstående vandbærer på det bevægelige kors manifesterer
sig gennem en overfladisk selvoptagethed. Dette modnes i
Leo og bliver til en dybt rodfæstet jeg-bevidsthed og en meget
stærk interesse for selvet og dets behov og ønsker. Mens
denne vekselvirkning fortsætter i Leo og Aquarius (for de er
modsatte poler), uddybes alle kvaliteter, og overfladiskheden
forsvinder, indtil – på det omvendte hjul – den stærke
selvoptagethed i Leo udvides til gruppebevidsthed i Aquarius.
Det individuelle bliver til det universelle. Mennesket, alene
og separatistisk, bliver til menneskeheden i reaktioner og i
bevidsthed, men bevarer dog på samme tid sin individualitet;
det er ikke længere kun et menneske, egocentrisk og
separatistisk, men bliver til selve menneskeheden og mister
sin personlige identitet til gavn for helheden, idet det dog
bevarer sin åndelige identitet. Fra at tjene sig selv går det nu
over til verdenstjeneste og er alligevel stadig Guds
individualiserede søn indtil efter den tredje indvielse.

Når man studerer disse tolv tegn, er det interessant at spore
bevidsthedens relation til det foregående tegn og til det
efterfølgende tegn. Det gælder især for Aquarius-tegnet.
Capricorns materielle jordkvalitet »opløses i luft« i Aquarius.
Den individuelle »fisk« i det andet tegn bliver til sidst til
sjælen, og sjælskvalitet bryder frem; på det omvendte hjul
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optræder den som den altgennemtrængende visdom (Pisces)
og den universelle kærlighed hos den sandt udviklede
vandbærer. På hjulet, som »ruller fremad i illusionen«,
personlighedens hjul, fordyber den uudviklede vandbærers
overfladiskhed og luftige natur sig mere og mere i Capricorns
konkrete og klippefaste materielle natur.
Gennemsnitsmennesket i Aquarius sætter alle sine varer i
vinduet, men ofte er der i værelset bag vinduet kun lidt at
finde. Esoterisk set lægger den udviklede vandbærer alt, hvad
det har, i sin vandkrukke og oplagrer det dér med tjeneste for
øje, idet det giver af det ubegrænset på forlangende for at
imødekomme et behov. [side 131]

Aquarius-tegnet er også et dualistisk tegn og betegner to
vibrationer. Det er her, at dets relation til Pisces viser sig, for
ligesom Pisces på illusionens hjul, det bevægelige kors, står
for substans og trældom, således begynder i Aquarius
substansen og anima mundi (verdenssjælen) eller den
fængslede sjæl at arbejde i gensidig tolerance, og i det højere
vandbærer-menneske udtrykker sjæl og ånd sig gennem
substansen. Der er som følge heraf en astrologisk relation
mellem det stjernebånd i stjernebilledet Pisces, der forener de
to fisk, og Aquarius' kvalitet og væsen, der forener og
sammenbinder tingene til en virksom og synteseskabende
helhed. Aquarius-mennesket anerkender den binding, som
subjektivt og i sandhed holder alting sammen, mens den
forbindende energi i Pisces udgør et indsnævrende bånd, der
begrænser og holder fangen. Tænk nærmere over dette. Det er
forkert at betragte skillelinjen mellem to tegn ved Solens
passage som en hårdt optrukken grænse eller fast skillelinje.
Således er det ikke. Ingen skarpe grænselinjer adskiller to helt
forskellige erfarings- og bevidsthedsområder på Solens vej.
Det ser blot således ud, og dette er i sig selv en del af den
store illusion.

Herskerne i Aquarius er af særlig interesse. De udgør en
virkningsfuld planetgruppe, der indfører indflydelserne fra

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



den syvende, den anden og den fjerde stråle. Det er i særlig
grad disse stråler, der er afgørende for de sidste stadier af
menneskets fremskridt, men de er også afgørende i de første
stadier, idet de er kraftigere ved begyndelsen af involutionens
vej og ved slutningen af evolutionens vej end i den
mellemliggende periode. De bestemmer de sidste stadier og
hændelser på indvielsens vej. Den syvende stråle bevirker, at
de vigtigste modsætningernes par – ånd og materie – kommer
til udtryk på det fysiske plan og forbindes med hinanden,
således at de til sidst danner en fungerende helhed. Den
anden stråle medgiver sjælsudtryk og åndelig bevidsthed 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 består i konflikt
og kamp for at nå harmoni og udtrykker således alle [side
132] sande menneskelige egenskaber, for den fjerde stråle og
det fjerde skabende hierarki er i sit inderste væsen ét udtryk
for sandhed.

Nogle astrologer udpeger Saturn som en af herskerne. Det
gør Alan Leo, men jeg vil gerne understrege, at i dette
tilfælde beskæftiger han sig udelukkende med det almindelige
menneskes fremskridt på livets hjul, og Saturn, som han
fornemmer er hersker i Aquarius, er Capricorns saturniske
indflydelse, og i Capricorn er Saturn hersker over to områder.
På det omvendte hjul svækkes Saturn-indflydelsen i
Capricorn, og mennesket er da fri af karma og behøver ikke at
møde udfordringer, for det fremstår som en fri indviet, en
sand mestermurer; det kan nu uforfærdet gå over til
verdenstjeneste uden at blive holdt tilbage af selviske tanker
eller begær. Det kommer derefter under indflydelse fra
Uranus, denne mystiske og okkulte planet. Dets vilje er
koncentreret og udviklet gennem de uraniske indflydelser, og
det udvikler sig til at blive leder. Det udvirker tiltrængte
forandringer og skaber de nye betingelser, der vil hjælpe
menneskehedens sjæl til at udtrykke sig friere. Vand er
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symbolet for substansen og for de materielle
udtryksmuligheder samt for den emotionelle drivkraft.
Aquarius er som følge heraf dualistisk i sin virkning, og 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 tilfælde
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
sidste 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 forbinde ånd og materie – ved en viljesakt – og
bringe dem i objektiv manifestation. Dette sker gennem den
tredje stråles aktivitet, der kommer til udtryk gennem
menneskeheden og dens individuelle enheder, skønt den
forbinder sig med energien fra de tre stråler, som frigøres
gennem de herskende planeter: [side 133]

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
virksomhed på det eksoteriske hjul.

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 fra den energi, som skaber
harmoni gennem konflikt.

Jeg vil her gerne henlede jeres opmærksomhed på den
kendsgerning, at man i selve Månen, for så vidt som den her
er forbundet med et af de skabende hierarkier, ser den
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eksoteriske indflydelse for den almindelige udviklingsvej på
livets hjul, og at man i den planet, som den tilslører og skjuler
(i dette tilfælde planeten Uranus), ser den esoteriske energi,
som bringer dette hierarki til subjektiv virkeliggørelse.

Uranus giver medfødt spontan aktivitet, og dette skaber
evolutionær udvikling – både fysisk og åndelig. Det er den
indre trang til bedre betingelser.

Jupiter giver en iboende tendens til sammensmeltning,
som intet kan standse. Uundgåeligt opnås til sidst syntese, og
dette fremmes gennem Jupiter.

Månen bevirker lysten til at skabe de betingelser, der fører
til de store og kritiske forvandlinger af instinkt til intellekt.
Dette er Månens virkning, men Uranus forårsager den store
overgang i den menneskelige bevidsthed fra intellektuel
erkendelse til intuitiv kundskab. Husk, at de esoteriske
kræfter forener sig med kræfterne fra de eksoteriske eller
ortodokse planeter, og at de ikke ophæver deres indflydelse.
De supplerer og dominerer dem kun. Derved beriges
mennesket, og dets erfaring bliver større, og dets bevidsthed
udvides gennem de nye energier, alt imens virkningerne og
betingelserne af det, der er udrettet og opnået [side 134]
under de gamle indflydelser, forbliver uforandret. De har
»bestemt« dets natur og fastlagt dets kvaliteter og forbliver
derfor udholdende og energiske; dog vil i fremtiden de nye og
dybere indflydelser og virkekræfter på det faste kors gradvis
og vedholdende betinge og motivere alle dets aktiviteter. I
stedet for at tale om de ortodokse planeter, når vi beskæftiger
os med de planetariske indflydelser, vil vi fremover tale om
de eksoteriske og de esoteriske planeter og således bringe vort
ordforråd og definition mere i overensstemmelse med den
indre lære. I astrologien befatter vi os hele tiden med de
energier, der skaber bevægelse og subjektiv og ydre aktivitet;
vi beskæftiger os med mange kræfters indvirkning på
menneskets, planeternes og solsystemets livsytringer og
formål og med de deraf følgende virkninger. Når disse
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virkninger og aktiviteter er rent objektive (og med det ord
mener jeg alle begivenheder og hændelser, som finder sted i
de tre verdener for menneskelig erfaring – det fysiske, astrale
og mentale plan), har man udtryk for personligheden. Er de
bevidst sat i forbindelse med årsagsverdenen og er resultatet
af »rigtig og bevidst styring« fra det udstrålende centrum,
sjælen, så bliver personlighedskræfterne genstand for
spredning af sjælsenergierne, og personligheden eller
formnaturen bliver magnetisk på en anden måde og tiltrækker
således fra et højere og mere dynamisk plan andre energier
end dem, mennesket hidtil har beskæftiget sig med, og som
det har lært at kontrollere og bruge; i andre tilfælde
intensiverer sjælsenergierne visse af personlighedskræfterne,
og de eksoteriske planeters virkning suppleres med en stadig
stigende indstrømning af energierne fra de esoteriske
planeter, som begynder at have større virkning. I Capricorn
f.eks. er Saturns indflydelse både eksoterisk og esoterisk; i
Taurus har Vulkan både en esoterisk og hierarkisk virkning,
mens Solen i Leo styrer alle tre – det eksoteriske, det
esoteriske og det hierarkiske liv. Dette skal vi studere lidt
senere i dette afsnit, når vi skal til at betragte stjernebilledet
Leo. De planetariske indflydelser er usædvanligt kraftige i
Aquarius under denne verdenscyklus, fordi det på en
ejendommelig måde er højdepunktet [side 135] af tegnene for
hovedparten af de mennesker, som på det faste kors vandrer
fra Aries til Pisces. Kun meget få fuldender livsoplevelsen på
de tre kors i Pisces-tegnet og bliver verdensfrelsere. De
kender da, og først da, den første stråles højeste aspekt, som
kommer til udtryk gennem dødens proces. Dog når
størstedelen af verdens indviede højdepunktet af deres
erfaring i Aquarius og bliver frigjorte verdenstjenere. De
vender ryggen til al yderligere fremgang for sig selv i denne
cyklus og til al tilfredsstillelse af deres egen åndelige stræben
og bliver bærere af livets vand til menneskeheden, idet de
således slutter sig til Hierarkiets rækker. De, der fuldfører
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deres opgave i Pisces, og som når en højere og videre grad i
deres udvikling, går ind i det center, som vi kalder Shamballa.
Størsteparten af de indviede og disciplene forbliver dog
knyttet til det andet center, som er Hierarkiet for tjeneste.

Aquarius er i særlig grad et tegn for konstant bevægelse,
for vekslende aktivitet og bestandig tilbagevendende
omskiftelser, og symbolet for dette tegn er et udtryk for denne
aktivitetstilstand. Det er derfor et tegn, hvori cyklernes
betydning erkendes og forstås af den indviede. Resultaterne
fra erfaringerne i dalen (den velkendte talemåde hos
mystikere fra alle tidsaldre) og fra bjergets top med dets
vision og dets lys er meget levende skildret i dette tegn.
Vandbæreren kan erfare depressionens og selvfornedrelsens
dybder, men også sjælens opløftelse og følelsen af åndelig
magt, som er forlenet med sjælskontrol; den erkender, at de er
tilstande af en vekselvirkning, aktion og reaktion, der er
nødvendig for vækst og forståelse. Loven for en sådan aktion
og reaktion er den lov, den arbejder med.

I Leo er menneskets midtpunkt og bevidsthedscentrum
mennesket selv; det vender sig mod sig selv og drejer kun om
sin egen akse i henseende til sig selv, og det er hele tiden det
selvcentrerede individ, der ofrer al tanke, tid og tjeneste på sit
eget velbefindende og sine personlige interesser. Men i
Aquarius, Leos modsatte pol og tegnet for dets (Leos)
fuldendelse, bliver det udadvendt; der er intet centrum, ingen
begrænset indflydelseskreds, men kun to udadgående
energilinjer, der stråler ud fra det til [side 136] menneskets
verden. Det selvoptagne væsen i Leo bliver til den bevidste
tjener i Aquarius, og dette kommer tydeligt til udtryk i
symbolerne for disse to tegn. Aquarius-mennesket ofrer sig
for gruppetjeneste og menneskehedens velfærd.
Gennemsnitsmennesket i Aquarius på det bevægelige kors vil
f.eks. være en trofast funktionær og hengiven medarbejder i et
firma eller en forretning, inden for hvis område alle dets
interesser er begrænset, og for hvis velfærd det ofrer alt, hvad
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det har. På det faste kors bliver denne opofrelse for andre til
verdenstjeneste.

Det siges, at Aquarius styrer blodsystemet og kredsløbet.
Ved hjælp af blodet kommer livskraften ud i hele det
menneskelige legeme. Det er derfor et symbol for det frigjorte
Aquarius-menneskes opgave; det fordeler åndeligt liv til hele
det fjerde naturrige. Aquarius-menneskets indflydelse føles
også livgivende i andre former af det planetariske liv og i
andre naturriger, men dem vil vi ikke beskæftige os med nu,
hvor vi begrænser vor opmærksomhed til menneskeheden.

Aquarius er jo en af det faste kors' arme. Dette kors er i
særlig grad discipelskabets kors og korset for de tre store
indvielser, om hvilke man i denne sammenhæng kunne sige:

1. I Taurus bliver begæret forvandlet (transmuteret) til
åndelig stræben, mørket viger for lyset og illuminationen,
tyrens øje, åbnes; det er det åndelige tredje øje eller det
»ene øje« fra Det nye testamente. »Hvis dine øjne bliver
ét«, sagde Kristus, »vil hele dit legeme blive fyldt med lys«
[Den engelske og den danske bibeloversættelse stemmer
ikke overens, se Matt. 6, vers 22. O.a.]. Dette ene øje
træder i stedet for det personlige selvs to øjne. Menneskets
opmærksomhed koncentreres om åndelig fremgang. Det
betræder discipelskabets vej.

2. I Leo bliver det egocentriske menneske til sidst sjælen, der
udtrykker sig, koncentreret om at nå det åndelige mål, som
er uselviskhed. I dette tegn gennemgår det forberedelsen til
den første indvielse og tager den også i dette tegn eller
under dette [side 137] tegn, når det er opstigende, idet det
bliver »løven, der søger sit bytte«, som er personligheden,
der bliver sjælens fange.

3. I Scorpio gennemgår disciplen de prøver, som vil gøre det
muligt for disciplen at tage den anden indvielse og bevise,
at begærnaturen er undertrykt og besejret, og at den lavere
natur (ved at den løftes op i luften, dvs. himlen) har evne
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til at nå målet for denne verdensperiode; at personligheden
fra Scorpionens jordiske grundlag kan blive prøvet således,
at den viser sig egnet for den verdenstjeneste, der kræves i
Aquarius. Dette er beskrevet så smukt for os i legenden om
solguden Herkules, der overvinder den nihovede Hydra
eller begærets slange ved at blive tvunget i knæ; fra denne
ydmyge stilling løfter han slangen i vejret, og derefter
kommer frigørelsen.

4. I Aquarius fuldbyrdes sjælens langvarige anstrengelse, og
disciplen på det faste kors afslutter sine erfaringer.
Derefter tager mennesket den tredje indvielse og frigør sig
fra personlighedens herredømme; de to næste indvielser
tager det på det kardinale kors.

Jeg skulle måske her nævne navnene på de tre kors, der er
taget fra de urgamle arkiver, og som derfor er vanskelige at
oversætte:

1. Det bevægelige kors – korset for den skiftende og
absorberede erfaring. Dette er stedet for aktion og reaktion,
for karmas herredømme og for reaktion på impulser, der
fører til en opvågnen af bevidstheden om arten af det mål,
der ligger forude.

2. Det faste kors – transmutationens kors. Begæret bliver til
åndelig stræben, og selviskhed bliver omdannet til
uselviskhed.

3. Det kardinale kors – det transcendente kors.
Personlighedens liv, formlivet og det planetariske liv har
ingen magt længere. Mennesket står frit.

Substans, livshavet, vand, symbolet for begær og impulsen til
at inkarnere er transmuteret til sjælslys og lyssubstans og til
en [side 138] indre trang til bevidst at betræde vejen tilbage,
samt til ønsket om at tjene. Begæret udvikles og koncentreres
i Taurus, når mennesket befinder sig på det bevægelige kors
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og vandrer zodiaken rundt. Begæret nyorienteres og
genpolariseres i Taurus for til sidst at opgives i dette tegn, når
mennesket har besteget det faste kors. I Taurus' modsatte pol,
Scorpio, ydmyges personligheden og må tage livtag med
sjælen; i dette tegn »dræbes personligheden okkult for
derefter at genopstå i luft og lys« for fra dette øjeblik at blive
sjælens tjener. I Leo bliver individet vågent over for sin egen
identitet, koncentrerer sin hensigt, høster selviskhedens
erfaringer og lærer dens brug at kende (for det er en af de
bedste måder til at erfare og opdage, at selviskhed er imod
sjælens love) og bliver til sidst så grundigt sat til vægs af
livsprocesserne, at det bliver klar over egennyttens tomhed. I
Aquarius bliver mennesket vågent over for skønheden i
fællesskabet, i gruppeinteressen og over for sit individuelle
ansvar for gruppen; det begynder at leve sit liv og bruge sig
selv i menneskehedens tjeneste.

Med hensyn til bevidsthed ville de studerende kunne få
klarhed over dette spørgsmål ved at studere følgende linjer:

1. Subjektiv latent bevidsthed. . . . . . . . . . i Aries
2. Dualitetsbevidsthed. . . . . . . . . . . . . . . . i Gemini
3. Massebevidsthed. . . . . . . . . . . . . . . . . . i Cancer
4. Individuel selvbevidsthed. . . . . . . . . . . i Leo
5. Ligevægtsbevidsthed. . . . . . . . . . . . . . . i Libra
6. Gruppebevidsthed. . . . . . . . . . . . . . . . . i Aquarius

Forskellen mellem eksoterisk og esoterisk astrologi ligger
netop i sådanne erkendelser som anført ovenfor. Eksoterisk
astrologi beskæftiger sig med personligheden og
formaspekternes særpræg og kvaliteter, samt med hændelser,
begivenheder, omstændigheder og påvirkninger fra
omverdenen, der optræder i det personlige horoskop og viser,
at det er planeterne og ikke Solen, der har herredømmet.
Esoterisk astrologi har hovedsagelig med bevidsthedens [side
139] udfoldelse at gøre og med de impulser, der gør den
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vågen over for de særegne »gaver«, som et specielt tegn eller
en særlig stråle er i besiddelse af. Esoterisk astrologi
beskæftiger sig med menneskets reaktion og som følge deraf
med den berigelse det opnår ved den måde, hvorpå det
besvarer indflydelsen fra et tegn, der arbejder gennem de
esoteriske planeter i den humanitære bevidstheds, i
discipelskabets og i indvielsens ånd. Dette drejer sig dybest
set om dets erfaringer fra de tre kors, som først indebærer
forvandling, derefter retning og til sidst indvielse. Disse tre
kors vil spille en større og større rolle i den astrologiske
udlægning.

Vi kommer nu til et meget interessant punkt i forbindelse
med Aquarius. Der er tilsyneladende ingen planet, som er
forhøjet eller har sit »fald« i dette tegn. Den eneste planet, der
er påvirket, er Solen, hvis kraft er svækket. Hvad er den
symbolske betydning af dette? Den ligger i forbindelsen fra
Aquarius til Capricorn, fra det faste kors til det kardinale
kors, fra den tredje indvielse til de efterfølgende og i det
balancepunkt, der er opnået mellem Pisces og Capricorn, og
som er koncentreret i Aquarius. Her tænker jeg ikke på de
ortodokse matematiske eller astronomiske følgeslutninger, for
i virkeligheden er de afhængige af den subjektive og åndelige
indsigt, og det er det, det drejer sig om her. En af de
kendsgerninger, som vil dukke op i vor bevidsthed,
efterhånden som vi studerer ad disse esoteriske baner, er, at
alle de ydre tegn ikke antyder sandhed, men kun viser vejen
til de subjektive realiteter, for hvilke de ydre kendsgerninger
ikke er andet end illusoriske symboler. Tænk over dette og
bevar et åbent sind.

Der er ingen planet, der er forhøjet i Aquarius, og der er
ingen planet, der har sit fald i dette tegn, fordi den sande
vandbærer – efter tilstrækkelig erfaring på det bevægelige
kors og det faste kors – har nået et balancepunkt. Han
fastholdes ikke mere af nogen af modsætningernes par, men
bruger dem begge til åndelige mål. Han hindres hverken af
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jord eller vand (Capricorn og Pisces); han har overvundet
både inkarnations- og indvielsesprøverne [side 140] og er
derfor fri, han fordeler energi og liv, der symboliseres af to
bølgelinjer. Det er en interessant tanke, at under sjælens
fremskridt, for så vidt angår menneskeheden, har et af de fire
tegn fra hvert kors større betydning end de andre. Hvert tegn
fra hvert af de tre kors er forbundet med et af de fire
naturriger, og den overvejende del af stråleindflydelsen
strømmer gennem tegnet til det pågældende naturrige. Med
hensyn til menneskeheden er følgende tegn på de tre kors af
særlig betydning, nemlig:

1. Det bevægelige kors.. . . . . . . . . . . . Pisces
2. Det faste kors. . . . . . . . . . . . . . . . . . Scorpio
3. Det kardinale kors. . . . . . . . . . . . . . Capricorn

I Aquarius fuldbyrder den indviede alt det, som blev opnået i
Leo gennem Solens indflydelse, for i Leo er der en næsten
enestående betingelse til stede, hvad menneskeheden angår,
idet Solen hersker over alle livsytringer – eksoteriske,
esoteriske og hierarkiske. Den hersker over personligheden,
sjælen og det fjerde skabende hierarki. Som følge heraf er
Solens magt (den fysiske sols) svækket i Aquarius. Den tredje
indvielse er gennemgået, og personlighedens lys er »slukket«
eller fordunklet af lyset fra den subjektive sol, der påvirker
sjælen. Her er der meget at tænke over, men direkte kan der
kun antydes lidt, som f.eks. den ejendommelige
kendsgerning, at dette trefoldige herredømme fra en planet
udgør et af indvielsens mysterier. Det knytter sig til
forbindelsen mellem Leo og Aquarius, for Leo er usædvanlig
ved at have alle sine herskende indflydelser koncentreret
gennem én planet. Leo viser rækkevidden af den
menneskelige sjæls udvikling. Vi er tilbøjelige til at tro, at
indvielse og frigørelse er menneskerigets storværk og
menneskehedens bedrift. Dette er ikke tilfældet. Indvielse er
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en præstation og en succes for den sjæl, som det til sidst er
lykkedes at dominere personligheden og at manifestere sin
sande natur og karakter til trods for den personlighed og den
modstand, den møder hos det menneske, der er optaget af
sine egne forsætter. Indvielse er bogstavelig talt opnåelsen
[side 141] af visse ønskede mål, som medlemmer af hele det
femte naturrige har arbejdet hen imod i æoner, og den
betegner slutningen på den tvungne opgave, på offertjenesten
og på den planetariske tjeneste. Denne bedrift når sit mål ved
den tredje indvielse, og fra dette tidspunkt er mennesket
frigjort og fri og tjener efter eget valg på det fysiske plan, og
som en sjæl, der er sig hensigten og formålet bevidst.

Dekanaterne i Aquarius styres (ifølge Alan Leo) af Saturn,
Merkur og Venus, og den virkning, som de vil udøve på
menneskets anliggender og verdens tilstand, er allerede
begyndt at vise sig. Saturn er discipelskabets og
mulighedernes planet; den er yderst aktiv i dag, hvor den
præsenterer verdensdisciplene for de vanskelige situationer
og kriser, som vil kræve frit valg, indsigtsfuldt pionerarbejde,
klog reaktion og korrekt beslutning, og således udvirke
nedbrydningen af det, der hindrer, uden at opgive nogle af de
sande værdier, som menneskeheden kan være bevidst om.
Den enkelte discipel er altid blevet stillet ansigt til ansigt med
disse bestemmende og frigørende omstændigheder, og i dag
er menneskeheden selv i den samme situation. Vi står ved
tærskelen til den nye verden, til den nye tidsalder og dens nye
civilisationer, idealer og kultur.

Saturn, der har budt os muligheder og givet os mulighed
for at vælge, at foretage de nødvendige forandringer og at
nedbryde det, som hindrer sjælens frie udfoldelse, træder til
sidst til side for at lade sin store broder Merkur sprede
sjælens intuitive og illuminerende lys over situationen, for
gennem vor egen illuminerede tænkning at fortolke for os
betydningen af begivenhederne og for at forbinde det gamle
med det nye, fortiden med fremtiden gennem nutidens lys.
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Heraf følger den subjektive nytte af den nuværende
almindelige retning hen imod de meditationsprocesser, der
sætter mennesket i stand til at »modtage indtryk fra oven«
(teknisk forstået) og til at blive illumineret af sjælens lys.

Når Saturns og Merkurs opgave er blevet fuldført, vil i det
tredje dekanat Venus, som står for foreningen af hjerte og
tænkeevne, [side 142] indlede den længe ventede æra af
kærlighed-visdom, af broderskab og af virkeliggjorde
broderlige forhold. Lejlighed – illumination – broderskab:
dette er de gaver, som Shamballa gerne vil give
menneskeheden i løbet af Vandbærerens tidsalder, hvis
mennesket blot vil forberede sig på dem, tage imod dem og
bruge dem. Kun fremtiden vil vise menneskets reaktion.

Ifølge andre astrologer er de tre dekanater styret af Venus,
Merkur og Månen. I kan her se astrologiens relation til det
normale og til det omvendte livshjul. Månen, som her
erstatter Saturn, skjuler planeten Uranus. I dette tilfælde står
Uranus, den okkulte planet, for den eksoteriske videnskab,
som trænger ind til den skjulte side af formlivet; vi befinder
os således i den periode, hvor mennesket ikke er vågent nok
eller bevidst nok til at gribe chancen og udnytte den til
esoteriske mål eller til sjælens mål, men kan identificere sig
med de mere avancerede formaspekter. Den energi, som
skaber lejlighed, illumination og broderlig kærlighed, således
som den kommer til udtryk på det faste kors, viser sig på det
bevægelige eller almindelige kors som vanskeligheder, som
den ustadige og flygtige tanke (ustabil og mørk) og som
seksualitet.

Dette kommer tydeligt frem i de ord, der udgår til
mennesket på det bevægelige kors, når det passerer gennem
en Vandbærer-cyklus. Disse ord lyder: »Og ordet lød: Lad
begæret være hersker i formen«; for begæret bliver til
indhøstet kundskab, og kundskaben om det, som er skjult på
ethvert trin på udviklingsvejen, forbinder mennesket med
Uranus. Når mennesket befinder sig på det faste kors, lyder
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ordene: »Jeg er livets vand, som udgydes for tørstende
mennesker«. Meningen er så klar, at jeg ikke behøver at
forklare og uddybe den nærmere.

Vi skal nu i nogen tid se nærmere på Capricorn. De tre
studier over Pisces, Aquarius og Capricorn vil blive lidt
længere end de efterfølgende, da jeg her har lagt grundstenen
til det, jeg vil sige under det femte punkt: De tre kors. Vi vil
da have anstillet visse betragtninger i forbindelse med dem,
som vil være af værdi; Pisces er en del af det bevægelige kors,
Aquarius af det faste kors og [side 143] Capricorn af det
kardinale kors, og det vil derfor ikke være nødvendigt at
gentage så udførligt, hvad jeg har sagt her, når vi beskæftiger
os med de andre tegn. Disse tre tegn er begyndelsestegn eller
sluttegn, alt efter tilstanden af livets hjul. De sammenfatter
eller indleder de ni andre tegns aktivitet; disse er i udpræget
grad menneskelige tegn og danner en syntese af de på de tre
kors opnåede erfaringer.

Vi vil nu være i stand til langt hurtigere at behandle vor
nuværende tesis angående de filosofiske betydninger af
zodiakens store hjul, da jeg nu kan lade det ligge, der endnu
er at sige om de tre kors, indtil vi kommer til kapitel VI. Dér
vil jeg have noget meget interessant at fortælle. Jeg har nu
temmelig længe beskæftiget mig med disse tre kors, mens vi
behandlede de tre første tegn af det zodiakale hjul, således
som det drejer fra Aries over Pisces til Taurus. Hvert af disse
tre tegn findes på et af korsene, og således udgør de i sig selv
og i deres forhold til hinanden en fuldstændig enhed. Det er
interessant at bemærke, hvordan disse tre tegn enten er tegn
for begyndelse (på det bevægelige kors) eller tegn for
fuldendelse (på det faste kors). I det tilfælde, hvor de står for
begyndelse har vi følgende:
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1. Aries ..... 1. aspekt latent ..... Udadgående bevægelse til

inkarnation. Viljen til at

manifestere. Erfaring på det

kardinale kors.

2. Pisces ..... 2. aspekt latent ..... Begær efter formtilværelse.

Kærlighed til eller begær efter

materielle ting. Bestandig

forandring. Erfaring på det

bevægelige eller almindelige

kors.

3. Aquarius ..... 3. aspekt latent ..... Helligen sig tjeneste for det

lavere selv. Selviskhed.

Erfaring på det faste kors.

Når disse tre tegn danner slutningen af en inkarnationscyklus
på det omvendte hjul, så har vi: [side 144]

1. Aquarius ..... 3. aspekt

virksomt

..... Helligen sig tjeneste for helheden.

Enden på eller fornægtelse af

personlighedens selviskhed.

Kulmination af erfaring på det faste

kors.

2. Pisces ..... 2. aspekt

virksomt

..... En verdensfrelsers tilsynekomst.

Enden på alt separatistisk begær og

kærlighed, endog åndelig længsel

og stræben. Kulmination af erfaring

på det bevægelige kors.

3. Aries ..... 1. aspekt

virksomt

..... Tilstedekomst af viljen til at

samarbejde med planen.

Egenviljens død. Kulmination af

erfaring på det kardinale kors.

Den samme grundlæggende måde at betragte de tre kors på
kan man anvende ved Gemini, Taurus, Aries eller modsat:
Aries, Taurus og Gemini; men husk altid, at det bevægelige
kors styrer hjulet ved den almindelige retning, mens det faste
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kors styrer det ved den modsatte proces under discipelskabet.
Det kardinale kors styrer i virkeligheden begge processer,
men dette kan kun forstås, når indvielse har fundet sted.

1. Aries – styrer discipelskabets vej. Viljen til at vende
tilbage til urkilden. Beslutning om at opnå frigørelse. Den
egentlige årsag til forandringerne på det bevægelige og
faste kors.

2. Taurus – ønsket om at overvinde begæret. Længslen efter
frigørelse. Transmutation af begæret til kærlighed.

3. Gemini – sammensmeltning af modsætningerne; det
intelligente arbejde for det at blive ét: syntese.

På det almindelige hjul bevirker disse tegn:

1. Gemini – erfaring fra modsætningernes par. Umiskendelig
og [side 145] separatistisk dualitet. Samspillet mellem
tvillingerne: sjæl og formnatur.

2. Taurus – nykoncentreringen af de lavere begær, som går
forud for en ny omdrejning af det store hjul i søgen efter
personlighedens tilfredsstillelse. Den fortabte søns rejse til
et fjernt land.

3. Aries – igen begyndelsen såvel som slutningen.

Man må huske, at Aries afgjort er den guddommelige
manifestation, som Kristus henviste til, da han sagde: »Jeg er
alfa og omega, begyndelsen og enden«. Betydningen af dette
kan dog først forstås, når erfaringerne på det bevægelige og
faste kors er overstået, og når man bevidst har besteget det
kardinale kors efter den tredje indvielse. Det er »hjulet, som
drejer om sig selv og ruller fra nord til syd og derefter fra øst
til vest, når det bevæger sig videre, og dette sker på et eneste
øjeblik«. Det er en symbolsk udtryksmåde for den samlede
aktivitet af alle de bevidsthedstilstande, der blev opnået af
den indviede på de to første hjul, gennem livserfaring i mange
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zodiakale runder; det betyder ligeledes den bevidsthedsart,
som endog overgår Kristi bevidsthed, og som han og Buddha
forbereder sig til. Erfaringen på det kardinale kors (som jo
angår kosmisk udfoldelse) transcenderer den højeste
årvågenhed opnået på de to andre kors, og som disse har
forberedt den indviede til. Man kunne sige, at

1. Det bevægelige kors bevirker planetarisk bevidsthed til sin
tid, når man har optaget dets erfaringer i sig.

2. Det faste kors bevirker en bevidsthed, der gælder
solsystemet.

3. Det kardinale kors bevirker kosmisk bevidsthed. [side 146]

Capricorn, Stenbukken

Dette er et af de vanskeligste tegn at skrive om, for det er,
som I ved, det mest gådefulde tegn af alle tolv. Det er tegnet
for stenbukken, der søger sin føde i de mest stenede og golde
områder på jorden, og det forbinder derfor mennesket med
mineralriget; desuden er det tegnet for krokodillerne, der
lever halvt i vandet og halvt på landjorden; det er åndeligt set
tegnet for enhjørningen, der er den »kæmpende og sejrrige
skabning« i de ældgamle sagn. I symbolsproget for de
ovennævnte skabninger giver dette tegn os et næsten
fuldstændigt billede af mennesket, der står med begge ben på
jorden, men dog går frit omkring og bestiger den verdslige
ærgerrigheds eller åndelige stræbens højder i sin søgen efter
det, som det på et hvilket som helst tidspunkt erkender er dets
største behov. Som stenbukken er det mennesket, det
jordiske, mennesket, der grådigt søger efter tilfredsstillelse af
begær, eller mennesket, den lige så selviske aspirant, der
jager efter tilfredsstillelse af sin åndelige stræben. Dette tegn
beskriver mennesket som et ærgerrigt dyr i ordets to
betydninger: i det tidlige stadium, på det bevægelige kors,
mennesket som en blanding af begær (vand) og dyrisk natur
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(jord), og på det omvendte hjul, mennesket som en blanding
af sjæl og form. Det giver os også billedet af den sejrrige
indviede, »Guds enhjørning«, enhjørningens symbol, med sit
ene horn, der rager frem som et enkelt spyd i panden i stedet
for de to horn, hvormed bukken roder i jorden.

Det er interessant at studere de tre tegn, hvor dyrene har
horn: Aries med vædderens nedadvendte horn, der
kendetegner nedstigningen i manifestation, involutionscyklen
og erfaringen på det kardinale kors, når det lader Guds vilje
til manifestation komme til udtryk. Taurus, tyrens opadvendte
horn med cirklen under, der skildrer fremdriften hos
mennesket, Guds tyr, hen imod illuminationens mål og
sjælens udtræden af trældom, med de to horn (dualitet), som
beskytter »lysets øje« midt i tyrens [side 147] pande; dette er
»det ene øje« i Det nye testamente, som lader »hele legemet
blive fuldt af lys«. Dernæst Capricorn, Stenbukken, der i
særlig grad er tæt forbundet med Aries, men som (lig et
esoterisk skør) skjuler symbolikken omkring enhjørningen,
hvor de to horn og det ene øje er sammensmeltet og skildret
som enhjørningens lange lige horn midt i panden.

Bag ved alt, hvad der ovenfor er nævnt, ligger Leos
mysterium, for Leo er – hvad menneskeheden angår – nøglen
til hele zodiaken, og omkring stjernebilledet Leo finder man
to store mysterier:

1. Sphinxens mysterium, der har noget at gøre med
forbindelsen mellem Leo og Virgo, og som har tilknytning
til sol-englenes hemmelighed. Dette er ikke sjælens og
formens mysterium, men den højere og den lavere
tænknings mysterium og deres indbyrdes forhold.

2. Løvens og enhjørningens mysterium. Denne hemmelighed
er bevaret for os i det gamle børnerim om »Løven og
enhjørningen, der begiver sig til byen«. Deri ligger på en
ganske særlig måde indvielseshemmeligheden og
menneskets »gang« til Hierarkiets port samt »den mystiske
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oprejsning«, som frimurerne har nøglen til. Det har at gøre
med bevidsthedens fremtræden hos den hvide og mod ét
mål rettede indviede og med nederlaget for dyrenes konge
(personligheden), der fører til gruppe- og
verdensbevidsthedens sejr, uselviskhedens og
illuminationens sejr over selvbevidsthed og selviskhed. I
den sande overlevering af dette ældgamle sagn bliver
dyrenes konge blindet og dræbt ved gennemboring af det
ene øje og hjertet med enhjørningens lange horn.

Symbolet for dette tegn kan ikke tydes, og det er tilsigtet. Det
kaldes ofte for »Guds navnetræk«. Jeg må ikke forsøge at tyde
det for jer, dels fordi det endnu aldrig er blevet rigtigt
beskrevet, og dels fordi den rigtige fremstilling af det og den
indviedes evne til at beskrive det, vil fremkalde en
kraftindstrømning, som ikke ville være ønskelig uden efter
passende forberedelse og forståelse. [side 148] Det er langt
kraftigere end femkanten og efterlader den indviede
»ubeskyttet«.

I en gammel astrologisk afhandling, som endnu ikke har
set dagens lys, men som en dag vil blive opdaget, når det rette
øjeblik er inde, bliver forholdet mellem zodiakens hornede
dyr beskrevet således:

»Vædderen, syndebukken og den hellige buk er tre i én
og én i tre. Vædderen bliver den anden og den anden er
den tredje. Vædderen, der skaber og befrugter alt;
syndebukken i ørkenen, der soner og forløser; den
hellige buk, der smelter sammen med enhjørningen, og
som spidder på sit gyldne horn den besejrede form –
heri ligger mysteriet gemt.«

Det er indlysende her, at der er tre mysterier skjult i de tre
hornede tegn:
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1. Mysteriet om Gud, Faderen. . . . . . . . . . Skabelse
2. Mysteriet om Gud, Sønnen. . . . . . . . . . Frelse
3. Mysteriet om Gud, Helligånden.. . . . . . Frigørelse

Man kunne også her gøre opmærksom på, at det er
faderaspektets vilje, der manifesteres gennem Aries, og som
styrer Shamballa; Solens kærlighedsbegær, som drages mod
Hierarkiet; og Helligåndens altgennemtrængende intelligente
aktivitet, der besjæler det guddommelige livscenter, som vi
kalder menneskeheden. Derfor har vi:

Shamballa. . . . . . . . Hierarki. . . . . . . . . . Menneskehed
Vilje. . . . . . . . . . . . . Kærlighed.. . . . . . . . Intelligens
Aries.. . . . . . . . . . . . Taurus. . . . . . . . . . . Capricorn

I både deres højere og lavere aspekter besidder disse tegn
hemmeligheden om »stridens horn og overflødighedshornet,
som er underkastet og bevogtet af livets horn«. Igen siger et
gammelt ordsprog: [side 149] »Vædderen vil – når den er
blevet til syndebukken, når den har søgt illumination som
Guds tyr og har besteget bjergets top i skikkelse af en buk –
skifte form og blive enhjørning. Mægtig er den skjulte
nøgle.« Hvis symbolikken føres lidt videre, kunne det siges,
at:

1. Vædderen fører os ind til det skabende liv på Jorden og ind
i materiens mørke. Dette er det midnatsblå.

2. Tyren fører til steder for begær i søgen efter »forbitret
tilfredsstillelse«. Dette er grådighedens og vredens røde
farve, der til sidst forandres til illuminationens gyldne lys.

3. Bukken fører os ind på golde stier i søgen efter føde og
vand. Dette er »behovet for grønt«, men bukken betyder
også det at bestige bjergets top.
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Dette er erfaringen på det bevægelige kors i forbindelse med
disse tre tegn. På det faste kors gælder:

1. Til sidst bliver vædderen til syndebukken, og Guds vilje
viser sig som kærlighed og frelse.

2. Tyren bliver til den, der skænker lyset, og den tidligere
cyklus' mørke oplyses af tyren.

3. Bukken bliver til enhjørningen og fører til sejr.
Krokodillen, bukken og enhjørningen skildrer tre stadier i
menneskets udvikling.

Aries, Taurus og Capricorn er de store omformere i den store
skabende plan. De er ligeledes katalysatorer. Hver af dem
åbner en dør ind til et af de tre guddommelige centre for
udfoldelse, som i den planetariske Logos' legeme er
symbolerne for de tre højere centre i mennesket: hovedet,
hjertet og struben.

Aries åbner døren ind til Shamballa, når erfaringerne i Taurus
og Capricorn er gennemlevet.

Taurus åbner døren ind til Hierarkiet, når betydningen af
Gemini og Leo er forstået, og de to første indvielser kan
derfor tages. [side 150]

Capricorn åbner døren ind til Hierarkiet i et højere aspekt,
når de sidste tre indvielser tages, og Scorpios og Virgos
betydning er forstået.

I disse tegn og deres indbyrdes forhold på det faste kors ligger
mysteriet om Makara og krokodillerne gemt.

Grundprincipperne for dette tegn angiver en
krystalliseringsproces. Capricorns konkretiserende evne kan
betragtes på forskellig måde.

For det første er Capricorn et jordtegn med den tætteste
form for materialisme, som det er den menneskelige sjæl
muligt at give udtryk for. Mennesket er da »af jorden,
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jordisk« og er, hvad Det nye testamente kalder »den første
Adam«. I denne betydning har Capricorn i sig kimen til død
og endelighed – døden som indtræffer endeligt og slutteligt i
Pisces. Tænk over dette. Når krystalliseringen har nået en vis
grad af tæthed og såkaldt »hårdhed«, kan den let knuses og
nedbrydes, og det menneske, der er født i Capricorn, bevirker
da sin egen nedbrydning; dette skyldes dets fundamentalt
materialistiske natur, samt »skæbnens slag«, der indtræffer
som en følge af karmas lov. Atter og atter opnås der et vist
mål af fortættelse, kun for igen at undergå den nedbrydning,
der går forud for livets frigørelse og formens genopbygning.

For det andet er Capricorn altid tegnet for afslutning, og på
dette er symbolet ofte bjergets top (dog ikke altid), for den
markerer det punkt, ud over hvilket det ikke er muligt at stige
yderligere i ét liv. Capricorn er derfor tegnet for det, som man
esoterisk har kaldt »det periodisk bremsende«. Fremskridt
bliver umuligt i den bestående form, og mennesket må stige
ned i smertens, fortvivlelsens og dødens dal, før et nyt forsøg
på at bestige højderne kan finde sted. Vor tids forsøg på at
bestige Mount Everest er forbløffende i sin symbolik, og det
er blevet fulgt med megen interesse af Hierarkiet, for i denne
bestræbelse ser vi menneskehedens forsøg på at nå til bjergets
top, hvis højde hidtil har gjort alle anstrengelser forgæves.
Men – og dette er det vigtige og interessante – når
menneskeheden træder ind i lyset og [side 151] den nye
civilisations relative herlighed, vil den på samme tid besejre
den sidste bjergtinde, der er tilbage. Det, som er af den
tætteste materie, og som er fuldbyrdelsen af jordisk storhed,
vil blive tilbage – men det vil ligge menneskeheden under
fode.

For det tredje er Capricorn, som følge af alt, hvad der
ovenfor er blevet sagt, det tegn, hvori der indledes en ny og
anstrengende cyklus, hvad enten denne anstrengelse nu angår
det enkelte menneske eller den indviede. Anspændelse,
anstrengelse, strid, kampen med de kræfter, der hører hjemme
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i underverdenen eller de anstrengende betingelser, som følger
med discipelskabets eller indvielsens prøver – dette
kendetegner erfaringerne i Capricorn.

Som I måske har hørt, var der i meget gammel tid kun ti
tegn, og dengang markerede Capricorn slutningen på det
zodiakale hjul og ikke Pisces, således som det er nu. De to
tegn Aquarius og Pisces manglede af den simple og naturlige
grund, at menneskeheden ikke var modtagelig over for deres
ganske særlige indflydelse; kontaktlegemerne og
reaktionsmekanismen var ikke tilstrækkelig udviklet.
Oprindeligt var der otte tegn, derefter ti og nu tolv.

1. På Lemuriens tid, i dyremenneskets tidlige periode, og før
menneskeheden opstod på jorden, i den mellemliggende
udviklingsperiode, havde otte tegn indflydelse på planeten
og de naturriger, der fandtes på den. Der var ingen reaktion
på indflydelsen fra Leo og Virgo. Sphinxens mysterium
eksisterede ikke, og disse to tegn var ikke med i det
zodiakale hjul dengang. Så fandt individualiseringen sted,
Kristusnaturens udsæd blev sået i mennesket, og disse to
tegn begyndte at påvirke menneskeheden. Efterhånden
erkendte man denne indflydelse, og man vidste da, at
zodiaken havde ti tegn. Det bevægelige kors dominerede,
men dengang var det tau-korset, fordi Pisces manglede, og
kun Gemini, Virgo og Sagittarius var synlige. Aries og
Capricorn markerede den yderste grænse for erfaring.

2. På Atlantis' tid var mennesket blevet så modtageligt over
for [side 152] planet- og solindflydelsen, at indvielsens
port til hierarkisk erfaring blev åbnet, og yderligere to tegn
blev føjet til. Disse to tegn var de højere
overensstemmelser til Leo og Virgo og polare
modsætninger til disse to: Aquarius og Pisces. Deres
indflydelse blev aktiv og effektiv, og således blev de en del
af det zodiakale hjul, fordi mennesket begyndte at reagere
på deres energiers kraft. Det blev derefter muligt for det
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faste kors at virke esoterisk i menneskehedens liv, og det
fremskredne menneske vendte for første gang på livshjulet
i denne periode. Det var denne vending, som var den
egentlige årsag til den store strid eller kamp mellem
herrerne af det mørke ansigt (som de kaldes i Den
hemmelige lære) og lysets herrer – en strid, der føres
videre i dag. Nogle mennesker nåede dengang
discipelskabets trin, hvor de bevidst kunne bestige det
faste kors og blive forberedt til en større indvielse. Mod
dette kæmpede materialismens og forhindringens kræfter
(som de til tider kaldes), og slaget blev udkæmpet og
afgjort i Scorpio-tegnet.

3. I dag, i den ariske tidsalder, finder en lignende konflikt
sted i en højere udviklingsspiral. Grunden er den, at visse
verdensdisciple og indviede har nået det punkt i deres
udvikling, hvor de er rede til at bestige det kardinale kors
og til at tage nogle af de højere indvielser. Således
fortsætter konflikten mellem menneskeheden (under
ledelse af materialismens herrer) og Hierarkiet (ledet af
lysets og kærlighedens kræfter), og lige for øjnene af jer
udkæmpes kampen. Indflydelserne fra de tolv tegn i
zodiaken (i særdeleshed syv af tegnene) er impliceret heri,
for i dag er mennesker af alle typer og stråler modtagelige
over for tegnenes indflydelser og tager på en eller anden
måde del i denne kamp.

I vil derfor indse, at siden kardinalkorsets koncentrerede
kræfter har en så stor magt i denne tid (hvilket er tilfældet), så
er slaget frygteligt, fordi: [side 153]

1. Menneskeheden som helhed er i oprør og skal umiddelbart
til at foretage et stort skridt fremad i sin selvbevidste
udfoldelse og lade den ansvarsfølelse komme til udtryk,
som er den første blomst og frugt af selvbevidst
årvågenhed. Denne kendsgerning er ansvarlig for, at
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kræfterne fra Cancer (som hører involutionen til), fra Leo
(som har at gøre med individualisering) og fra Gemini
(som er udtryk for menneskets essentielle dualitet) griber
ind i konflikten på en ganske særlig og afgørende måde.
Derfor finder man i dag massebevidsthedens aktivitet i
Cancer, hvilket er betegnende for kardinalkorsets aktivitet
på involutionens stadium; menneskets selvbevidsthed,
således som den antydes i Leo, det mest menneskelige af
alle tegn, og hvormed der henvises til det faste kors; og
endelig Gemini, som bringer følelsen af menneskets
dualistiske natur – menneskelig og guddommelig – hvilket
er bevidsthedens mål ved erfaringen på det bevægelige
kors. Man ser derfor, at der i hvert af de tre kors er et tegn,
som i dag er særlig aktivt med hensyn til at påvirke
menneskemasserne overalt. Hvis man ser lidt nærmere på
verdenssituationen, hvad mennesket angår, vil man få
bevis herfor.

2. Disciplene i verden i dag og den fremskredne
menneskehed befinder sig ligeledes i oprør. De bliver
testet og prøvet, før de kan tage et stort skridt fremad – i
nogle tilfælde vil det være den første indvielse, der tages, i
andre den anden indvielse. Dette udvirkes af de kræfter,
der kommer fra Taurus, Leo og Scorpio, og dertil kommer
en almindelig gennemtrængende indflydelse fra Gemini. I
har her tre tegn i det faste kors og ét i det bevægelige kors,
der betinger og påvirker verdensdisciplene, og alle tre tegn
har overordentlig stor betydning og virkekraft i dag på
grund af disciplenes og de verdensindviedes udviklingstrin
og sensitivitet.

3. De indviede er for deres vedkommende udsat for
energiernes påvirkning fra Scorpio, Capricorn og Pisces –
en kraftindstrømning fra hvert af de tre kors. Disse tre
kræfter gør det muligt for de indviede at tage den tredje
indvielse. [side 154]
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Det vil her interessere jer at se, at menneskeheden i al
almindelighed derfor er underlagt indflydelserne fra de tre
store tegn i denne tid og bliver påvirket af de stærke kræfter,
der kommer fra hvert af de tre kors. Disse stiller menneskene
over for det ansvar at træffe et valg, vækker deres frie vilje,
deres stræben imod selvbestemmelse og deres faste afgørelse
på verdenskrisens nuværende tidspunkt. I vil bemærke, at
verdensdisciplene er forbundet med menneskemasserne
gennem deres modtagelighed over for de indflydelser, der
udgår fra Gemini, og med hinanden gennem Scorpio. Dette
skaber en evne hos dem til at underkaste sig prøver, at fatte
visionen (gennem det åndeligt oplyste øje i Taurus) og til at
bruge deres individualitets kraft gennem en udviklet
personlighed og gennem Leos styrke. De indviede træder i
forbindelse med verdensdisciplene gennem stjernebilledet
Scorpio, med det hierarkiske center gennem Capricorn og
med masserne gennem Pisces, tegnet for alle verdensfrelsere.

Derfor er der fortrinsvis syv stjernebilleder, som bliver
bragt i nær forbindelse med hinanden i den nuværende krise,
og de er ansvarlige for verdenssituationen, således som vi
oplever den i dag.

Cancer. . . . .

Capricorn. . . A
Det kardinale kors

»Begge porte står
vidt åbne.«

Taurus.. . . . .
Leo. . . . . . . .
Scorpio. . . . . A

Det faste kors
»Disciplene
dominerer verden.«

Gemini. . . . .

Pisces. . . . . . A
Det bevægelige kors

»Verdensfrelse er
mulig i dag.«

[side 155]
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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
almindelige eller på det omvendte hjul, og uanset om det er
på det bevægelige eller det faste kors. Når det har taget den
tredje indvielse og bevidst kan bestige det kardinale kors, så
er det befriet for Saturns herredømme og kommer under
indflydelse af Venus, som er hersker eller regent for det
hierarki, der kaldes Krokodillerne. Et tilbageblik på den
tidligere viste tabel vil vise dette. Det er først, når et
menneske befinder sig på det kardinale kors, at de skabende
hierarkiers betydning, formål og virkekræfter bliver tydelige
for ham, og »indgangsportene« til dem alle står vidt åbne for
ham. På det bevægelige kors og på det faste kors har vi den
såkaldte grønne stråle, der ikke blot styrer det daglige 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
virkeliggør det guddommelige væsens tredje hovedaspekt,
aktiv intelligens og dennes sekundære kraft, tænkeevnens
femte stråle. De strømmer gennem Capricorn til Saturn og til
Venus og når derefter vor planet Jorden. Saturn er en af de
mægtigste af karmas fire herrer og tvinger mennesket til at stå
ansigt til ansigt med fortiden og til i nutiden at forberede sig
på fremtiden. Sådan er den karmiske muligheds hensigt og
formål. Fra visse synsvinkler kan Saturn betragtes som den
planetariske Tærskelens Vogter, for menneskeheden som
helhed må stå ansigt til ansigt med denne vogter såvel som
med nærværelsens engel, og vil – når den gør dette – opdage,
at både vogteren og englen er den sammensatte dualitet, som
er menneskeslægten. Saturn med sin særegne relation til
Gemini-tegnet gør dette muligt. Det individuelle menneske
gør denne opdagelse og står umiddelbart foran disse to
yderligheder, mens det opholder sig i tegnet Capricorn; det
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fjerde og femte skabende hierarki gør det samme i Libra.
Gennem Saturn og Venus er Capricorn derfor beslægtet

med [side 156] Libra og også med Gemini og Taurus, og
disse fire stjernebilleder – Taurus, Gemini, Libra og
Capricorn – danner en magtfuld firfoldighed af energier og
skaber i forening de vilkår og situationer, som vil gøre det
muligt for den indviede at bevise sit beredskab og sin evne til
indvielse. De kaldes »de fire hemmeligheders vogtere«.

Taurus – vogter lysets hemmelighed og skænker den indviede
indre oplysning.

Gemini – vogter dualitetens mysterium eller hemmelighed og
overrækker den indviede et ord, der fører til
sammensmeltningen af de store modsætningernes par.

Libra – vogter hemmeligheden om balance, om ligevægt, og
udtaler til sidst ordet, som befrier den indviede fra karma-
herrernes magt.

Capricorn – vogter selve sjælens hemmelighed, og åbenbarer
denne for den indviede på tidspunktet for den tredje
indvielse. Dette kaldes ofte »hemmeligheden om den
skjulte herlighed«.

Gennem visse andre planetariske herskere, hvorigennem den
tredje og femte stråle arbejder, er Capricorn beslægtet med
andre stjernebilleder foruden de fire ovennævnte, men for
vort studium er disse fire de vigtigste. De studerende kan,
hvis de har lyst, selv udrede de resterende ind i hinanden
gribende energier ved at forbinde strålerne, de planetariske
herskere og stjernebillederne i henhold til de allerede angivne
tabeller. Emnet er imidlertid afgjort forvirrende for
begynderen, og det er af denne grund, at jeg her først og
fremmest befatter mig med tegnenes filosofi og symbolik for
at gøre den studerende fortrolig med det almindelige system
og den universelle brede sammenhæng.

Den tredje og femte stråle er ganske særlig aktiv på
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discipelskabets vej, ligesom den sjette og fjerde er
fremherskende på evolutionens vej og den første og syvende
på indvielsens vej. Den anden stråle regerer og hersker over
alle de andre stråler, som I sikkert ved. [side 157]

Vej Stråle Planeter Stjernebilleder

Evolution 6. og 4. Mars. Merkur Aries. Gemini. Cancer.

Virgo. Scorpio.

Discipelskab 3. og 5. Venus. Saturn Gemini. Sagittarius.

Capricorn.

Indvielse 1. og 7. Vulkan. Uranus.

Pluto

Taurus. Libra. Pisces.

I ovennævnte oversigt vil I bemærke et eller to interessante
punkter. Disse punkter bør alle astrologer tage grundigt
hensyn til, når de har besluttet, at det pågældende menneskes
omtrentlige sted på evolutionens vej skal ligge i en af dens tre
afdelinger. For det første kommer stjernebilledet Gemini to
gange til stede på grund af dets nære forbindelse med det
fjerde skabende hierarki. For det andet har i det bevægelige
kors' periode fem stjernebilleder at gøre med menneskets
erfaring i dagliglivet og erfaringen fra bestandige
inkarnationer og karmiske vanskeligheder. Fire af dem fører
til Scorpio, i hvilket tegn vendingen på hjulet finder sted.

For det tredje er der på discipelskabets vej tre
kontrollerende stjernebilleder, der fører frem til Capricorns
virksomhed, og på dette tidspunkt bliver indvielse mulig.

For det fjerde føles på indvielsens vej alle tre
korsaktiviteter samtidigt gennem de »frigjorte kræfter« fra
Taurus, Libra og Pisces. I vil også bemærke, at den første
stråles indflydelse, der udtrykker sig gennem Pluto og Vulkan,
kun gør sig positivt bemærket på discipelskabets vej. Denne
første stråles indflydelse er først i senere tid blevet erfaret af
menneskeheden som helhed, efterhånden som den nærmede
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sig en verdensdiscipels stadium, og et relativt stort antal
mennesker befandt sig på discipelskabets og prøvestadiets
vej. Derfor har man først i nyere tid opdaget Pluto og mærket
kraften fra Vulkan; denne tilsløres af Merkurs indflydelse og
er skjult bag denne planet.

Anden stråles indflydelser og kræfter er vedvarende til
stede, og de strømmer ind i vor planetariske sfære og vort liv
via Solen (der skjuler en planet) og Jupiter. Disse lader
kræfterne fra Leo, [side 158] Sagittarius, Pisces, Aquarius og
Virgo strømme ind i og igennem hele vor planet og alle dens
naturriger.

Fra disse få punkter kan man danne sig en idé om de ind i
hinanden gribende kræfter fra alle tolv stjernebilleder, når de
strømmer ind i og gennem alle naturrigerne og fører med sig
ikke blot deres egen individuelle kraft, men også kræfterne fra
de syv stråler, således som de koncentreres gennem de hellige
og ikke-hellige planeter – de opdagede og uopdagede
planetariske livsformer. Det siges okkult, at en vision af disse
kræfter og deres mangfoldige linjer på kryds og tværs (der ses
som floder og strømme af lys) skænkes den indviede på
bjergets top i Capricorn, så snart denne bjergtop er nået. Det
er ved transfigurations-indvielsen (forklarelsen), at denne
vision dukker op for øjnene af den undrende discipel. De
store erfaringer på de forskellige bjergtoppe, der fortælles om
i Bibelen, har alle med Capricorn at gøre. Moses, lovgiveren
på Sinai-bjerget, er Saturn i Capricorn, der pålægger folket
karmaloven. Heri kan man finde en nøgle til det jødiske folks
betydning som et karmisk udvekslingssted. Tænk over disse
ord »et karmisk udvekslingssted«. Forklarelsens bjerg i Det
nye testamente er Venus i Capricorn, når kærlighed, tanke og
vilje forenes i personen Kristus, og »han blev forklaret« foran
alle mennesker. På samme tid modtog han Faderens vision og
visionen af det, han skulle gøre, når han »drog til Jerusalem«,
dødens sted, men også fredens by. Dette Jerusalem er Pisces.
I Aquarius bragte Kristus sine disciple i berøring med
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»mennesket, der bærer en krukke med vand«, Vandbæreren,
og i det øverste rum førte han dem til forening og enhed under
nadverens symbolik. Menneskeheden forberedes i dag til
denne højtid, hvad vi så, da vi studerede det sidste
stjernebillede. Den astrologiske betydning af Det nye
testamente finder endnu kun lidt forståelse. Kristus blev født i
Capricorn og opfyldte loven under Saturn, indledte det
intelligente broderskabs æra under Venus, og er det
fuldkomne eksempel på en Stenbuk-indviet, der bliver til
verdenstjener i Aquarius og verdensfrelser i Pisces. Således
fuldfører han sin gang rundt i zodiaken og kan i Pisces
triumferende sige »Det er [side 159] fuldbragt«.

Capricorns modsatte pol er Cancer, og som I har lært, er
disse to tegn zodiakens to store porte – den ene åbner vejen til
inkarnation, ind til masselivet og menneskelig erfaring, mens
den anden giver adgang til åndens liv, til livet i Guds rige,
vort planetariske hierarkis liv og hensigt. Cancer giver sjælen
adgang til det verdenscenter, som vi kalder menneskeheden.
Capricorn lader sjælen deltage bevidst i det verdenscenters
liv, som vi kalder Hierarkiet. Libra lukker sjælen ind til det
verdenscenter, vi kalder Shamballa, fordi Libra er den
modsatte pol af Aries, som er stedet for al begyndelse. Libra
viser den fuldkomne ligevægt mellem ånd og materie, som
første gang blev forenet i Aries. Denne ligevægt og dette
forhold mellem de store modsætninger, ånd og materie,
symboliseres for os i personlighedens problem, der består i at
bringe ligevægt mellem modsætningernes par på det astrale
plan og imellem dem finde »den smalle knivskarpe vej«, der
fører mennesket ind i sjælens rige. Når mennesket på
sædvanlig måde vandrer rundt og rundt i zodiaken, går det for
bestandig bevidst ind til livet i Cancer, stjernebilledet,
hvorunder loven om genfødelse gælder og håndhæves. Men
det er først på det omvendte hjul, at mennesket lærer at gå
igennem Capricorns port med lige så bevidst et formål. Fem
gange skal det gå igennem denne port i fuld vågen
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bevidsthed, og disse fem begivenheder kaldes ofte de fem
store indvielser. Når man ser på det fjerde skabende hierarki
som et hele, så svarer tilsynekomsten af den planetariske
Logos' liv og erfaringer gennem de fem racer – to fortidige, en
nuværende, den ariske, og to kommende – i planetarisk
henseende til de fem indvielser. Dette er særlig interessant at
studere, for på det tidspunkt, hvor en eller anden race bliver
til, står både porten til Cancer og Capricorn vidt åben, idet
disse tegn okkult set er i indbyrdes harmoni.

Studerer man karakteregenskaber og kvaliteter hos det
menneske, der er født i tegnet Capricorn, vil der åbenbares en
hed del vedrørende menneskeslægten, fordi Stenbuk-
mennesket kan give udtryk for det værste i mennesket, men
også alt det bedste. [side 160] Det er yderlighedernes tegn, for
på det tidspunkt, hvor der kun var ti tegn, var Capricorn det
første på det almindelige hjul og det sidste på det omvendte
hjul. Dette står klart. Esoterisk er alle verdensfrelsere og
solguder født i Capricorn, men også den allerværste
mennesketype – hård, materialistisk, grusom, stolt, selvisk,
ærgerrig og egoistisk. Hovedet behersker hjertet i sådanne
tilfælde, hvorimod hoved og hjerte er i fuldkommen ligevægt i
det fuldkomne eksempel på Capricorn-indflydelse.

Capricorn hersker over knæene, og dette er en symbolsk
sandhed, for først når Stenbuk-mennesket lærer i al ydmyghed
knælende på den stenede bjergtop at tilbyde sjælen sit hjerte
og liv i menneskehedens tjeneste, kan det få tilladelse til at gå
gennem indvielsens port og blive betroet livets
hemmeligheder. Kun på sine knæ kan det gå gennem denne
port. Så længe det står hovmodigt dér, hvor det ikke har ret til
at stå, kan det ikke uden fare få den viden, som gives alle
sande indviede. Den gamle form for pilgrimsrejse i Indien,
hvor den gudfrygtige på knæ bevægede sig fra det ene hellige
sted til det andet, henviser til dette dybe behov for ydmyghed
hos Stenbuk-mennesket. Indien regeres af Capricorn, og
Indien kender denne sandhed. Selv om Indien har tilladt den
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fysiske handling at indtage den åndelige holdnings plads,
gælder dog denne symbolske betydning for evigt. Når det
menneske, der er født i Capricorn, kan knæle i ånd og
sandhed, er det rede til indvielsen på bjergtoppen.

Den symbolik, der ligger til grund for den astrologiske
kendsgerning, at Mars er forhøjet i Capricorn, mens Månens
kraft er svækket i dette tegn, og at Jupiter og Neptun begge
har deres fald, er betydningsfuld, smuk og belærende. Mars er
krigsguden, konfliktskaberen, og i dette jordtegn triumferer
han i det fjerde skabende hierarkis tidlige evolutionsstadier og
i det uudviklede og almindelige menneskes livshistorie.
Materialisme, kampen for at tilfredsstille den personlige
ærgerrighed og konflikten med højere åndelige tilbøjeligheder
går bestandig videre. Dette mest materielle af alle tegn er
slagmarken for de gamle grundfæstede forordninger og vaner
og de nye og højere tilbøjeligheder og tendenser. [side 161]
Det af Capricorn styrede Indien har været en slagmark ned
gennem tiderne, og Port Said, der regeres af dette tegn,
repræsenterer tilfredsstillelsen af al jordisk og dyrisk begær af
den laveste art, og er en af de ondeste byer i verden – et
mødested for tre kontinenters ondskab.

Men efterhånden som evolutionen skrider frem, bliver
Månens magt, formens symbol og hersker, mindre og mindre,
og mennesket på det omvendte hjul befrier sig efterhånden for
materiens herredømme. Det materielles tillokkelse aftager
mere og mere. Jupiter, som har hersket i Pisces og også i
Aquarius, har sit fald i dette tegn. Dette fald må studeres fra
to synsvinkler, for Jupiter i sit laveste aspekt bringer
opfyldelse af begær og tilfredsstillelse af ønsker, mens den i
sit højeste aspekt er det udadvendte udtryk for kærlighed, som
magnetisk tiltrækker sig det ønskede – denne gang det gode
for helheden. I Capricorn når Jupiter derfor sit laveste
udtrykspunkt i det tætteste materielle aspekt, og i samme
grad, som kærligheden og uselviskheden sejrer, blegner og
forsvinder dette laveste aspekt. Det er til dette »fald« af det
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højeste aspekt, at symbolikken henviser, og derefter senere til
faldet eller forsvinden af alt, hvad der er lavt og nedrigt.
Kærlighed er falden og blindet, når begæret tager overhånd;
begæret forsvinder, når kærligheden sejrer. Man siger ofte, at
Neptun har sit fald i dette tegn, og af samme grund. Neptun er
havenes gud og er esoterisk forbundet med Pisces. Man bør
lægge mærke til, at både Neptun og Jupiter er forhøjet i
Cancer, det store tegn, hvor begæret efter inkarnation bliver
opfyldt; begge planeters magt er svækket i Virgo, hvor man
mærker de første tegn på Kristusbevidstheden; begge har
deres fald i Capricorn, når Kristuslivet og
Kristusbevidstheden kommer til fuld udfoldelse. Som I kan
se, er der meget at arbejde med i disse tre retninger, og
ovennævnte forslag vil vise, hvordan man kan drage nytte af
et sammenlignende studium og en filosofisk granskning.

I Capricorn ser vi materiens sejr; den når her sit tætteste og
mest kompakte udtryk; men denne sejr efterfølges af åndens
sejr. Her kommer Capricorns jordiske natur til fuldt udtryk,
men der [side 162] findes også uhyre åndelige muligheder.
F.eks. er Indien udtryk for dyb fornedrelse, men viser
samtidig de åndelige sejres højder; studerer man Indien – dets
historie, karakteregenskaber og åndelige kvaliteter – vil man
opdage meget vedrørende dette tegns indflydelser og
muligheder.

Tripliciteten, som hvert tegn er inddelt i, og som vi kalder
dekanater, er af særlig interesse i Capricorns tilfælde. Som det
er tilfældet med al overensstemmelse, kan denne triplicitet
knyttes til Guds og menneskets tre aspekter – ånd, sjæl og
legeme. Det midterste dekanat er derfor af særlig betydning i
vor verdensperiode, da det har at gøre med virkningen af de
planetariske indflydelser, Solens stråler og energien fra
stjernebillederne på sjæls- eller bevidsthedsaspektet. Dette er
tilfældet, hvad enten vi betragter mennesket på det
almindelige hjul eller mennesket på det omvendte hjul. Set ud
fra den astrologiske fortolkning, og i det tilfælde, hvor
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astrologien ikke er sikker på, hvilken vej hjulet drejer, er dette
det eneste dekanat, hvor det kan være sikker på herskeren.
Denne herskers indflydelse er derfor uundgåelig. Dette er især
påfaldende i forbindelse med Aquarius-tegnet, som vor sol nu
går ind i; dets tre dekanater, Saturn, Merkur og Venus bringer
uundgåeligt vanskeligheder, illumination og broderlig
kærlighed. På det almindelige hjul hersker Saturn i alle ydre
forhold, og som følge deraf befinder vi os i dag i kaos og
modgang, men hvad menneskeslægtens bevidsthed angår,
bliver Merkur mere og mere aktiv. Bestandigt griber
illuminationen om sig, og der kastes lys over alle problemer –
lys over regering og politik gennem forsøg og studiet af store
og fundamentale ideologier; lys over den materielle natur i
verden gennem de mange grene inden for videnskaben; lys
over selve menneskeheden gennem undervisning, filosofi og
psykologi. Dette lys spredes ned over de allermørkeste steder
på vor planet og dens mangfoldige livsformer.

For de tre dekanater findes der to grupper af herskere.
Ifølge Alan Leo har vi Saturn, Venus og Merkur. Ifølge
Sepharial har vi Jupiter, Mars og Solen. Af disse er den første
mere korrekt og [side 163] mere esoterisk rigtig. De sande
herskere er Saturn, Venus og Solen. Jeg vil gerne minde jer
om, at Merkur og Solen kan bytte plads, men i dette tilfælde
står Solen eksoterisk for Merkur og esoterisk for en skjult
planet.

Saturn knytter Capricorn til det foregående tegn Aquarius
på det almindelige hjul, og Jupiter forbinder i eksoterisk
forstand Capricorn med Sagittarius på det omvendte hjul. Det
vil stå klart for alle esoterikere, at Solen er den naturlige
hersker i det tredje dekanat, da den jo tilslører en skjult og
meget betydningsfuld planet og samtidig er den, der
åbenbarer guddommelighed ved den tredje indvielse. I vil
bemærke, hvordan Saturn i dette store indvielsestegn
åbenbarer det tredje guddommelige aspekts væsen, det
inderste væsen af den intelligente substans; Venus åbenbarer
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det andet aspekts væsen, som er bevidsthed eller intelligent
kærlighed, mens Solen – den fysiske Sol og Solens hjerte i
forening – åbenbarer syntesen af disse to.

Nøgleordet for det almindelige hjul er »Og ordet lød: Lad
ærgerrigheden herske og porten stå vidt åben«. Her har vi
nøglen til driften mod evolution, til hemmeligheden om
genfødelse og om det ord, som giver genlyd fra Cancer til
Capricorn. Indvielsens port står altid åben, men gennem
evigheder forbereder mennesket sig til den åbne port i Cancer.
Ærgerrighed driver det videre fra liv til liv, indtil det har
opdaget værdiløsheden i al jordisk tilfredsstillelse.
Efterhånden vil den åndelige stræben og et ønske om
frigørelse bytte plads med verdslig ærgerrighed og blive en
tilskyndende impuls, indtil endelig det øjeblik kommer, hvor
en ægte virkelighedssans træder i stedet for både jordisk og
åndelig stræben. Mennesket kan derefter i sandhed sige:
»Hensunken er jeg i overjordisk lys og vender dog dette lys
ryggen«. Tilbage for det er der kun ét mål, tjeneste. Det går
derfor tilbage gennem Cancers port, men med sin bevidsthed
bestandig fastholdt i Aquarius-tegnet. Fra at være den
verdensindviede i Capricorn bliver det til en inkarneret
verdenstjener i Aquarius og senere til verdensfrelser i Pisces.
[side 164]

Sagittarius, Skytten

Dette tegn er, som I ved, et specielt menneskeligt tegn og er
på en bestemt måde forbundet med menneskehedens
tilsynekomst på vor jord. Der er tre tegn i zodiaken, der er
nærmere knyttet til mennesket end nogen af de andre tegn.
Det er Leo, Sagittarius og Aquarius. På en særlig (men endnu
ikke bevislig) måde er de beslægtede med de tre aspekter:
legeme, sjæl og ånd. Følgende oversigt eller nøjagtige
opstilling over temmelig vigtige begreber kan måske hjælpe
til at tydeliggøre dette:
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Leo Sagittarius Aquarius

Løven Kentauren Vandbæreren

Mennesket Skytten Tjeneren

Selvbevidsthed Koncentreret bevidsthed Gruppebevidsthed

Fysisk natur Emotionel natur Lavere mental natur

Integreret menneske Stræbende menneske Intuitivt mentalt menneske

Menneskets sjæl Åndelig menneskesjæl Åndelig sjæl

Individualisering Discipelskab Indvielse

Personlighed Egoets brændpunkt Monadisk brændpunkt

Det faste kors Det bevægelige kors Det faste kors

Centralisering Orientering Decentralisering

Individuel enhed Opfattelsen af dualitet Universel enhed

Ild Ild Luft

Selviskhed Kamp Tjeneste

Evolution Den endelige vej Frigørelse

Jeg kunne fortsætte med at opremse kvaliteterne og
karakteregenskaberne i disse tre tegn og deres særlige
indbyrdes slægtskab, men ovenstående vil være fuldt ud
tilstrækkeligt til at påvise forbindelsen mellem dem og deres
fremadskridende virkning på det menneske, der periodisk og
cyklisk kommer under deres indflydelse. De omtales ofte som
de tegn, der – når man studerer dem – vil åbenbare den
guddommelige hensigt i mennesket, vil vise krisepunkterne i
dets fremskridt og (når de tre derfra kommende indflydelser
har udført deres arbejde) vil bære [side 165] mennesket »fra
port til port, for Leo er det tegn, der kommer efter Cancer, og
Sagittarius er det tegn, der kommer før Capricorn«. Jeg citerer
her fra en meget gammel bog om tegnene.

Sagittarius afbildes til tider som en skytte på en hvid hest,
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og et studium af denne symboliks betydning vil åbenbare en
hel del af den indre lære. Det er en af de nyere måder at
fremstille dette stjernebillede på. Før i tiden, i det gamle
Atlantis (fra hvilken periode vi har overtaget det, vi ved om
astrologi) forestillede tegnet ofte kentauren – fabeldyret, der
var halvt menneske og halvt hest. Heste-symbolikken var
fremherskende i den atlantiske sagn- og symbolverden,
ligesom vædderen og lammet går igen i vor tids
fremstillinger. Det tidligere tegn for kentauren stod for
evolutionen og udviklingen af den menneskelige sjæl med
dens menneskelige mål i tilværelsen, dens selviskhed, dens
identifikation med formen, dens begær og dens stræben.
Skytten på den hvide hest, som er det mere ariske symbol for
dette tegn, forestiller menneskets orientering hen imod et
bestemt mål. Mennesket er nu ikke mere en del af hesten,
men er løst fra sin enhed med denne og er den styrende
faktor. Kentaurens ganske bestemte mål, som er
tilfredsstillelse af begær og dyriske drifter, forvandles i de
senere stadier til indvielsens mål, der sker fyldest i Capricorn,
efter at forarbejdet er blevet udført i Sagittarius. Kentaurens
grundprincip er ærgerrighed. Skyttens grundprincip er
stræben og retning, og de er begge udtryk for menneskelige
mål, men det ene er personlighedens, og det andet er sjælens.
Fra ærgerrighed til stræben, fra selviskhed til et inderligt
ønske om uselviskhed, fra individuel koncentreret egen-
interesse i Leo til den ufravendte stræben hos disciplen i
Sagittarius og derfra til indvielse i Capricorn. Det er
interessant at bemærke, at det almindeligt anvendte
astrologiske symbol for dette tegn helt enkelt består af pilen
med et stykke af buen. Skytten såvel som kentauren er faldet
ud af billedet. Dette er stort set sket, fordi tyngdepunktet eller
brændpunktet for menneskelivet i dag ikke beror på livet på
det fysiske plan og dets objektive ydre kendsgerninger. Men
det beror på en eller anden form for indre koncentration [side
166] eller betoning, som varierer fra de mange stadier af astral
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og emotionel ærgerrighed til åndelig stræben og fra det, som
foregår i den lavere tænkeevne, der er rettet mod selviske
interesser til illuminationen af den selv samme tænkeevne
gennem koncentration på sjælen. En gammel katekismus, som
alle disciple må mestre, stiller følgende spørgsmål og giver de
fornødne svar:

»Hvor er dyret, o, Lanoo? og hvor er mennesket?
Sammensmeltet til én, o, mit livs mester.
De to er én. Men begge er forsvundet, og intet er
tilbage, kun min længsels dybe ild.

Hvor er hesten, sjælens hvide hest? Hvor er denne hests
rytter, o, Lanoo?

Gået hen imod porten, o, mit livs mester.
Men et eller andet farer i forvejen mellem søjlerne ved
en åben port – noget som jeg selv har sluppet løs.

Og hvad er tilbage til dig, o, viise Lanoo, nu da de to
forskellige heste har forladt dig, og den ledige rytter er
fri? Hvad er tilbage nu?

Intet andet end min bue og pil, o, mit livs mester, men
det er alt nok, og når den rette tid kommer, vil jeg, din
Lanoo, hurtigt følge efter den pil, jeg udsendte. Hestene
vil jeg efterlade på denne side af porten, dem behøver
jeg ikke mere. Jeg går frit ind, får den pil tilbage, som
jeg udsendte og skynder mig hastigt videre, idet jeg
bevæger mig fra port til port, og hver gang farer pilen
foran.«

Det er af denne grund, at Sagittarius har fem grundprincipper.

1. Bunden eller sammensmeltet dualitet – kentauren.
Ikke bunden dualitet – bueskytten.
Frihed eller koncentreret målbevidsthed – buen og pilen.

2. Menneskets ærgerrighed, der til sidst fører til åndelig
stræben.
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3. En klar lysstribe, som er den forpligtede discipels intuitive
og koncentrerede indstilling. [side 167]

4. »Intuitionens tilbagevendende pil«, som den til tider
kaldes. For det er aspirationens pil, der vender tilbage til
afsenderen som intuitionens pil. Sagittarius er et af de
intuitive tegn, for kun intuitionen vil være stærk nok til at
bære mennesket frem til foden af indvielsens bjerg i
Capricorn.

5. Idealisme, som er evnen til at se visionen og til at styre sin
vej hen imod den. Dette er Mars' værk, den sjette stråles
udtryksform.

Et studium af menneskeslægtens horoskoper på alle de
forskellige stadier lige fra erfaringen på det bevægelige kors,
hvor personligheden opbygges, dannes, udvikles og
integreres, frem til den endelige korsfæstelse af
personligheden på himlens faste kors, vil afsløre, at det, hver
gang mennesket befinder sig under Sagittarius' indflydelse, er
med det mål for øje at vende sig mod et eller andet nyt og
højere mål; mennesket koncentrerer sig om dette højere mål
og følger en grundlæggende og styrende hensigt. Disse
hensigter, som det udvikler, kan strække sig over hele skalaen
lige fra det rent dyriske begær, over den selviske
menneskelige ærgerrighed, til den stræbende discipels eller
indviedes kamp for at opnå den nødvendige frigørelse, som
hele den evolutionære proces har drevet det hen imod. Det er i
denne forbindelse interessant at følge udfoldelsen af den
menneskelige bevidsthed gennem indflydelsen fra de
energier, der udløses gennem de forskellige zodiakale tegn:
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1. Instinkt, der styrer begær – Cancer. Uudviklet
massebevidsthed.

Jeg begærer.
2. Intellekt, der styrer ærgerrighed – Leo. Individuel

bevidsthed.
Jeg ved.

3. Intuition, der styrer åndelig stræben – Sagittarius.
Sjælsbevidsthed i de tidlige stadier. Indvielse 1 og 2.

Jeg skuer klart. [side 168]
4. Illumination, der styrer intuition – Capricorn.

Sjælsbevidsthed i de senere stadier.
Jeg erkender klart.

5. Inspiration, der styrer tjeneste – Aquarius.
Gruppebevidsthed.

Jeg går fremad.
6. Identifikation, der styrer frigørelse – Pisces. Guddommelig

bevidsthed.
Jeg og Faderen er ét.

I disse tegn – Cancer, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius
og Pisces – har I de seks tegn, som udgør menneskets eller det
fjerde skabende hierarkis sekstakkede stjerne; Cancer og
Pisces markerer de to yderpunkter. Krebsen symboliserer
fangenskab (den hårde skal og klipperne, som krebsen altid
søger beskyttelse under), og fiskene betyder frihed.
Derimellem – i Leo, Sagittarius, Capricorn og Aquarius –
kommer de fire stadier i personlighedsudviklingen, kampen
mod modsætningernes par og til sidst frigørelse til fuld
åndelig tjeneste. I forbindelse med udviklingen af intellektet
til intuitionen og dennes fuldbyrdelse som personlighedens
guddommelige stræben (»inspireret fra oven«, som man
kalder dette stadium rent teknisk) vil følgende ideer måske
vise sig at være nyttige; jeg hentyder blot til dem og overlader
til den studerende selv at udarbejde de forskellige
betydninger.
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Vi har set, at Cancer er tegnet for instinktlivet, og at
intellektet eller tænkeevnen i Leo bliver en del af det enkelte
menneskes udrustning. Denne intellektuelle klarhed er
resultatet af en langsom evolution af instinktnaturen, som, da
den nåede et bestemt udviklingstrin, kom under direkte
indflydelse af planetens hierarki på en ny måde. Derefter kom
den under indvirkning af stimulerende energier fra planeten
Venus, og en sammensmeltning fandt sted, der resulterede i,
at det individuelle selvbevidste menneske opstod. I løbet af
æoner er instinktnaturen efterhånden trådt mere og mere i
baggrunden eller er veget tilbage under bevidsthedens
tærskel, mens intellektet er blevet mere og mere [side 169]
fremherskende og en stedse mægtigere faktor. I Scorpio
frigøres tænkeevnen til fuld styrende aktivitet. Denne
frigørelse sker i to tempi:

1. – Hvor intellektet bliver dominerende og magtfuldt og til
sidst behersker den emotionelle natur.

2. – Hvor intellektet illumineres af lyset fra sjælen.

Når menneskehedens tjenere har at gøre med disciple på
prøve og med den almindelige menneskehed, ville de gøre vel
i at huske disse to stadier og ikke forveksle dem, når de
forsøger at hjælpe dem, der står på det ene eller det andet
stadium. Vægten lægges på personlighedens kamp, for at
personligheden kan frigøre sig fra det lavere begærs greb i det
første tilfælde, og i det andet tilfælde, for at den kan frigøre
sig fra yderverdenens blændværk, som åbenbares, når sjælens
lys kastes på det via den reflekterende og indre oplyste
tænkeevne. I det første stadium kaldes kraften fra den
skolede, ræsonnerende og logiske tænkeevne til handling af
sjælen; i det andet må sjælens illumination fylde tanken og
reflekteres da ligesom et søgelys på det astrale plan.

Dette finder sted på prøvestadiets vej og kaldes disciplens
erfaring i dybderne eller dalene.

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



I Sagittarius bliver intellektet, som er blevet udviklet,
anvendt og til sidst illumineret, modtageligt over for en endnu
højere slags mental erfaring, og denne har vi givet navnet
intuitiv perception. Der kastes lys over problemer; man ser et
fjernt, men dog muligt billede af det opnåelige; mennesket
begynder at klatre op fra de dybder, hvori det nedsteg i
Scorpio, og ser forude bjerget i Capricorn, som det véd, det til
sidst må bestige. Det vandrer ikke længere i mørket, for det
ser, hvad det skal gøre, og det gør derfor rivende fremskridt
og rejser »hurtigt på vejen«. Det »flyver fra punkt til punkt og
søger efter de pile, som det udsendte«. Det må billedlig set
ustandseligt stige af sin hvide hest (den udviklede og lutrede
personlighed) og finde ud af, hvorhen den intuitive stræbens
pile fører det; det rejser på »sjælens [side 170] vinger«
(bemærk forbindelsen til Merkurs vingede fødder, Merkur,
som er gudernes sendebud) og bliver selv, i sin egen
personlighed, den vingede gud: Merkur hersker som bekendt i
Gemini, Sagittarius' modsatte pol. Dette gør den, indtil den
har skabt en afbalanceret forbindelse mellem personligheden
og sjælen og kan fungere som dem begge på et hvilket som
helst ønsket tidspunkt med samme lethed.

Dette finder sted på discipelskabets vej og kaldes
disciplens erfaring på sletterne, for vejen mellem
modsætningernes par løber på dette tidspunkt i udviklingen
lige og jævn med dybderne fra personlighedens erfaring og
højderne fra sjælens på hver side.

I Capricorn lærer den indviede at forstå betydningen af det
voksende lys, der hilser dens fremskridt, efterhånden som den
indviede klatrer op mod bjergets top. Intuitionens glimt, som
den nu er ved at blive kendt med, forvandles til sjælens
flammende og vedvarende lys, der oplyser tanken og
frembringer det sammensmeltningspunkt, som for altid vil
være »sammensmeltningen af de to lys, det store og det lille
lys«, som jeg henviste til i En afhandling om Hvid Magi.
Personlighedens lys og sjælens lys sammensmelter. Jeg
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behøver ikke at udbrede mig mere om dette, da jeg ikke ville
kunne sige mere om den ting nu, end at det er indvielsens
teori. Dette finder sted på indvielsens vej og kaldes
erfaringen på bjergtoppen. De er alle lige nødvendige –
dybderne, sletterne og bjergets top.

Som I ved, er Sagittarius en af de fire arme på det
bevægelige kors. Man kan få en idé om den almindelige
symbolik med hensyn til dette kors, hvad kvaliteten angår,
hvis vi nævner de to forskellige karaktertræk, der kendetegner
mennesket på dette kors – både det uudviklede menneske og
det mod det guddommelige stræbende. Vi kan give en
opstilling over disse, idet vi for hver arm finder et markant
udtryk:

[side 171]

Det uudviklede
menneske

9

Gemini – Foranderlighed.
Ubestandighed. Vekselvirkning.
Sagittarius – Ærgerrige ønsker.
Retning. Orientering.
Virgo – Det materielle liv. At være
opfyldt af en idé.
Pisces – Sansning. Mediumitet.
Ustabilitet.

Det udviklede
menneske

9

Gemini – Erkendelse af sjæl og
form. Vekselvirkning med sjælen.
Sagittarius – Den mod ét mål
rettede åndelige stræben. Disciple.
Virgo – Kristusbarnets moder.
Svangerskab.
Pisces – Verdensfrelseren.
Formidling.

I forbindelse med ovenstående er det interessant at bemærke,
at Tvillingerne, som i Gemini er adskilt og uden forbindelse,
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bliver til kentauren, menneskedyret, i Sagittarius, mens Virgo,
Jomfruen, bliver fiskegudinden i den modsatte pol, Pisces.
Der kunne skrives en afhandling om emnet vedrørende
modsætningsforhold i dyrekredsen, for de giver udtryk for ånd
og materie og vekselvirkningen mellem disse samt de
kvalitative energiers virkning; de vidner på samme tid om den
kendsgerning, at disse to er ét og simpelt hen en udtryksform
for store, foranderlige, men alligevel bestandige, indviede
åndelige væsener. Det er af denne grund, at Libra indtager en
særstilling på det store hjul, for det er den energi, der kommer
fra det stjernebillede, som behersker, hvad vi (i mangel af et
bedre ord) kunne kalde »hjulets nav«. Det er det punkt i det
mellemliggende rum, hvor de tolv zodiakale energier mødes
og krydser hinanden. Libra styrer derfor det »øjeblik, hvor
vendingen på hjulet finder sted« i enhver aspirants liv, for der
kommer et tidspunkt i livscyklen, hvor man når et
balancepunkt og en relativ ligevægt, og denne hændelse står
Libra for. [side 172] Det skal blive interessant en dag at
foretage en videnskabelig undersøgelse af den balanceevne,
Libra har, og en derpå følgende analyse af Libras virkning i et
enkelt liv. Man ville da muligvis kunne opdage, om ikke det i
det specielle liv, hvor et menneske vender på hjulet, er
således, at Solen er i Leo med Libra opstigende. Den slags
statistiske studier har man endnu ikke foretaget, men der er
meget at gøre i den retning; jeg stiller kun forslag, men jeg
tror, at man vil opdage, at det forholder sig således. Ligeledes
vil en rigtig undersøgelse af spiritualismens historie og af de
dertil hørende medier kunne bevise, at her i verden er
hovedparten af de medier, som hører til den lavere type, eller
som er negative og sædvanligvis uintelligente trancemedier,
født i Cancer med Pisces opstigende eller i Pisces med Cancer
opstigende. Studier af den art må nødvendigvis omfatte
hundredvis af tilfælde og videreføres over en lang tid for at
bevise den påstand, jeg her fremkommer med. Det ville også
være interessant at foretage en analyse af de særlige
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inkarnationer og tilhørende horoskoper, hvori de polare
modsætninger viser sig i relation til hinanden – den ene som
soltegnet og den anden som ascendanten, fordi disse
tilværelser sædvanligvis udtrykker et vist mål af ligevægt eller
af fuldbyrdelse; det vil ikke i noget tilfælde være negative
tilværelser eller tilværelser, der mangler retning, begivenheder
eller formål. Dette gælder især for himlens faste kors. I vil
bemærke, at det er mit formål i denne del af afhandlingen at
vække interesse og forskertrang og at anspore de studerende
til videnskabelig, statistisk undersøgelse. Kun på denne måde
vil mine grundlæggende præmisser blive bevist og til sidst
erstatte de nuværende utilfredsstillende metoder – metoder,
som de fleste astrologer, der har nogenlunde gode evner og
indsigt, anser for at være meget uheldige og utilfredsstillende.

Fra en eksoterisk synsvinkel er herskeren for Sagittarius
Jupiter, men set ud fra discipelskabets vej er den Jorden selv.
Mars styrer dette tegn, set ud fra de pågældende hierarkiers
synsvinkel. Det mest interessante ved studiet af det
bevægelige kors som helhed er herskerne i alle fire tegn. Fra
den eksoteriske astrologis [side 173] synsvinkel er der kun to
planeter, der styrer eller hersker over alle fire tegn; det er
Jupiter og Merkur. Merkur styrer Gemini og Virgo, mens
Jupiter styrer Sagittarius og Pisces. Grunden hertil er
indlysende, hvis I studerer karakteren af de stråler, der giver
sig udtryk gennem disse tegn. Merkur er stedfortræder eller
sendebud for den fjerde stråle for harmoni gennem konflikt,
mens Jupiter er udtryksmidlet for den anden stråle for
kærlighed-visdom. Disse to stråler styrer hovedparten af
menneskeheden på det bevægelige kors og er stærkt engageret
i det fjerde skabende hierarkis masseinkarnation. Deres
opgave er at sammensmelte og forene til én samarbejdende
helhed de store dualiteter, der kommer til udtryk gennem det
fjerde naturrige. Betydningen heraf er indlysende. Det er
meget nemt at se, hvordan materialistisk begær kan
transmuteres gennem Merkurs og Jupiters indflydelser til
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guddommelig kærlighed, og hvordan den konflikt, som er så
betegnende for menneskeslægten, kan være medvirkende til at
ændre disharmoni til harmoni. Det endelige mønster for
denne proces samt den vending, den tager, må tage form på
det bevægelige kors, før det faste kors' energier kan forandre
det ærgerrige, selviske menneske til den uselviske discipel.
Alt dette må nødvendigvis indledes på det bevægelige kors,
der essentielt og betydningsfuldt er den ubestandige,
foranderlige og rastløse tænkeevnes kors, og det er på dette
kors, at tænkeevnens natur til sidst udvikles og begynder sin
integrerende beherskelse af personligheden. Mens denne
proces går videre, ophører erfaringen på det bevægelige kors,
og discipelskabets kors begynder at spille sin rolle.

Det er en helt anden sag, når det drejer sig om den
subjektive side af udfoldelsen; rent esoterisk er det således, at
den discipel, der som personlighed er inkarneret under
indflydelse af det bevægelige kors, mens dets sjæl befinder
sig på det faste kors, kommer under fire planeters styrede
energi, af hvilke tre er ikke-hellige planeter. Sædvanligvis
fortrænger eller snarere begynder disse fire at beherske
Merkurs og Jupiters indflydelse, idet de giver større
udtryksmulighed og udøver den indflydelse, [side 174] der vil
bringe personligheden i det rette forhold til sjælen; dette er
nemlig det faste kors' væsentligste opgave og disciplens mål.
Det er i forbindelse med de planeter, der styrer Sagittarius
eksoterisk og esoterisk, at man let kan få en forestilling om
det indviklede forhold mellem kræfter, som alle disciple må
kæmpe med, og betydningen af de strålekræfter, som
strømmer ind i og igennem ham. Tag nu f.eks. det
stjernebillede, som vi er ved at betragte, og husk, at de samme
grundlæggende energistrømme skal iagttages i forbindelse
med ethvert andet tegn, som mennesket inkarnerer i. Vi ser
således, at vi må tage følgende i betragtning:
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1. Soltegnet. – I dette tilfælde betinger Sagittarius
omstændighederne, der påviser nedarvede egenskaber, og
tvinger omgivelserne til at udtale sig om det pågældende
menneske.

2. Det opstigende tegn. – Ascendanten kan være et af de
andre elleve tegn.

3. Det bevægelige kors. – De fire energier, der mødes
»midtvejs« og tilsammen har en bestemt virkning på
mennesket. Den samme udtalelse gælder også de to andre
kors.

4. De eksoteriske planeter. – Disse påvirker personligheden. I
dette tilfælde har vi Merkur og Jupiter. De tolv huse, der
styres af planeterne, er ligeledes af stor betydning med
hensyn til den overførte energi.

5. De esoteriske planeter. – Disse tilfører fornyet og forøget
planetarisk energi og stråleenergi på en mere dynamisk
måde. Hvor det drejer sig om Sagittarius, er disse energier
Venus, Månen, Jorden og Pluto.

6. Et hierarkis planetariske hersker. – I dette særlige tilfælde
er det planeten Mars, der hersker over det sjette skabende
hierarki, måneherrerne (den trefoldige personligheds
elementaler), der må bringes under solherrens
herredømme.

Et studium af ovenstående vil afsløre meget interessante
sammenhænge, der vil bevise min påstand om den
mangfoldighed af [side 175] energier, som menneskets
vidunderlige mekanisme kan reagere på, og som det kan blive
mere og mere sensitiv overfor, efterhånden som evolutionen
skrider frem.

Jeg kan ikke her analysere nærmere de mange energier, der
strømmer gennem disciplen, efterhånden som den nærmer sig
de sidste stadier på det bevægelige kors og i Sagittarius
beslutter sig for »at slå ind på en anden livsvej og med
brændende iver bestiger et andet kors«, som Den gamle
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kommentar udtrykker det. Jeg kan kun understrege, at
følgende strålekræfter strømmer til mennesket gennem
følgende planeter:

Eksoterisk
9

Merkur – 4. stråle – Harmoni gennem konflikt.
Jupiter – 2. stråle – Kærlighed-visdom.

Esoterisk

9

Venus – 5. stråle – Konkret videnskab. Tænkeevne.
Månen – 4. stråle – Harmoni gennem konflikt.
Jorden – 3. stråle – Aktiv intelligens.
Pluto – 1. stråle – Nedbrydende aspekt.

Hierarkisk
9

Mars – 6. stråle – Hengivenhed. Krig indtil
personlighedens eller formens død.

En analyse af dette vil vise, at »konfliktens kræfter« er stærke
i dette tegn, hovedsagelig i disciplens tilværelse. Harmoni
gennem konflikt gælder uden ophør og viser sig både i de
eksoteriske og de esoteriske opgaver. Den første stråles
nedbrydende 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 individ, ind under loven om kamp og strid, denne
gang baseret på den sjette stråles hengivenhed for et ideal, det
være sig højt eller lavt. Alle disse kræfter virker på det enkelte
menneske, der er født i Skyttens tegn, såvel som på det fjerde
skabende hierarki som helhed. I kan selv se, at dette
fremkalder en frygtelig situation, og de kræfter, der indvirker
på disciplen, er meget betydningsfulde – forudsat at
bevidsthedsmekanismen er i stand til at reagere. Disse
kræfter i alle [side 176] tegnene er altid til stede, men
modtageligheden over for deres indflydelse beror på
reaktionsapparatets beskaffenhed. Hold denne tanke fast, for
det er denne sensitivitet, der understreger forskellen mellem
disciplen og det almindelige menneske.
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Disse planetariske indflydelser er betegnende for tankens
sønner, der oprindeligt kom fra Venus; de er karakteristiske
for offerets og viljens herrer, der virker i tid og rum som det
fjerde skabende hierarki. Formlivet styres af Månen, der
tilslører en skjult planet; disse tankens sønner lever på Jorden
og således inden for den planetariske Logos' legeme; de er
afgjort intelligente, hvilket gør dem til kundskabens herrer,
de når deres mål gennem tænkningens lys og gennem
konfliktmetoden, for de er også den uophørlige og
vedvarende hengivenheds herrer. Alle disse navne, som er
knyttet til de planeter, der styrer Sagittarius, vil huskes af
dem, der har studeret Den hemmelige lære. De er
»kvalitetsnavnene« for de guddommelige manasaputraer,
agnishvattaer, som er os selv.

Når I har tænkt nærmere over ovennævnte afsnit, vil I
forstå betydningen af Sagittarius-tegnet i de inkarnerende
gudesønners tilværelse.

Jeg vil også gerne understrege, at Sagittarius gennem
Jupiter og dens indflydelse er beslægtet med tre andre store
stjernebilleder:

1. Pisces – Eksoterisk, viser menneskets endelige mål.
2. Aquarius – Esoterisk, viser hensigten med al evolution i

materien og alle inkarnerende processers formål.
3. Virgo – Hierarkisk, viser målet for den kosmiske Kristus.

Både Jorden og Saturn (en ikke-hellig og en hellig planet) er
repræsentanter for eller fortolkere af den tredje stråle for aktiv
intelligens, og dette stråle-slægtskab tjener til at forbinde
Capricorns indflydelser med Sagittarius for derved at skabe et
energiområde, hvori den målbevidste discipel til sidst kan
blive til den indviede. Dette er det mål, der er sat for
mennesket født i Sagittarius, [side 177] hvad enten det nu er
målet at indlede en eller anden form for sanselig erfaring eller
for åndelig virksomhed og bevidsthed. Resultatet af al
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erfaring i et hvilket som helst tegn i zodiaken burde ubetinget
vise sig som en udvidelse af bevidstheden, og ende med en
indvielse af en eller anden slags, uanset hvilken form denne
erfaring måtte tage. De studerende ville gøre vel i at betragte
indvielse som en afgørende livsproces og burde stræbe efter,
at enhver livserfaring eller livserfarings cyklus former sig som
en indvielse til et større område af dyb forståelse, udfoldelse
og deraf følgende kontakt.

Mere behøver jeg vel ikke at sige, og der er heller ikke
meget mere, jeg behøver at kommentere på dette trin i studiet.
Mennesket, der nærmer sig discipelskabets vej, eller som
allerede er discipel – hvad enten det nu er forpligtet eller
under observation – vil have megen gavn af at studere dette
tegn indgående og systematisk. Jeg vil foreslå, at den
studerende lægger godt mærke til dette tegns position.
Scorpio står midt imellem to tegn for balance eller ligevægt –
Sagittarius og Libra. Libra kendetegner et mellemstadium
eller et mærkbart balancepunkt før de anstrengende og svære
prøvelser i Scorpio. Sagittarius kendetegner et andet
balancepunkt, der følger efter disse prøvelser, for Skytten må
have et godt øje, en sikker hånd og fodstilling, inden den
afskyder den pil, som, når den tager rigtigt sigte og følges
korrekt, vil føre den gennem indvielsens portal.

Når man studerer Sagittarius, synes det indlysende, at et af
de store grundlæggende temaer er retning. Skytten fører sin
hest hen imod et specielt mål; den sender eller retter sin pil
mod et ønsket punkt; den sigter efter et særligt mål. Denne
sans for retning eller styring er karakteristisk for det indre
oplyste menneske, for aspiranten og disciplen, og dette er en
erkendelse, som vokser; når denne sensitive retningsevne
udvikles rigtigt, bliver den på de tidlige stadier til en
bestræbelse på at identificere al sjæls- og
personlighedsudfoldelse med Guds plan, og denne er i sidste
instans Guds tankes befalede retning. Tanken er den eneste
sande retning, og jeg vil gerne minde jer om, at tanke er magt.
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[side 178] Dette er en udtalelse, som alle disciple burde lægge
sig på sinde, for de kan ikke få nogen rigtig opfattelse af
retningen af Guds plan, medmindre de arbejder med en fase i
deres egen tilværelse, der er underlagt deres egen mentale
retning. Da, men først da, vil de kunne forstå. På det
almindelige livshjul vil det menneske, som er født i dette tegn
eller har dette tegn på ascendanten, påvirkes af det, som de
gamle Hindu-skrifter kalder kama-manas, hvilket er
utilstrækkeligt oversat med ordene »begær-tanke«. Denne
dualistiske kraft styrer og påvirker tilværelsen; på de tidlige
udfoldelsesstadier er denne tilværelse koncentreret om
begæret og begærets tilfredsstillelse, og på de senere stadier,
hvor udelukkende personligheden udvikles, sættes der ind på
beherskelse af begæret ved tankens hjælp; den vigtigste
målsætning på dette tidspunkt er den intelligente brug af alle
kræfter for at opnå tilstrækkelig tilfredsstillelse af begæret,
som i dette tilfælde meget ofte blot er ambitioner om at nå et
bestemt mål eller resultat. Denne tilfredsstillelse af
personligheden finder sted på det almindelige hjul. På det
omvendte hjul er målet at udtrykke kærlighed-visdom, og
denne udvikles altid uselvisk og til gavn for helheden og ikke
til tilfredsstillelse for det enkelte individ.

Vi har lært, at Sagittarius hersker over lårene, som er et
vigtigt center for fysisk kraft og beskyttende styrke, og også
over sakralcentret, som sørger for den energi, der bruges til
det fysiske livs skabende kræfter. Dette er også sandt i
symbolsk betydning. I Sagittarius må disciplen opdage to ting
i sit indre; det er evnen til at gøre fremskridt på vejen og til at
gå vejen, men også evnen til at skabe i højere og åndelig
forstand. Dette gælder for forbindelsen mellem sakralcentret
og strubecentret. Disse evner (de højere evner) er endnu på
fosterstadiet i disciplens tidlige skytte-erfaring, men de
udvikles og bliver kraftigere under dens tilbagevendende
livserfaringer i dette tegn.

Det er interessant at bemærke, at ingen planet er forhøjet i
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Sagittarius eller har sit fald dér. Der sker kun én ting; Merkurs
kraft svækkes stærkt. Af denne grund betragtes Sagittarius
esoterisk som et balancetegn, der ikke går til yderligheder; der
forekommer [side 179] således intet dybt fald og ingen
forhøjelse. Dette viser, at disciplen må gå den lige vej mellem
modsætningernes par upåvirket dels af »kraften, der forhøjer,
og dels af styrken af det, som har sit fald«. Hverken dalen
eller højderne har nogen påviselig virkning.

Merkur, der bringer den fjerde stråle til udtryk og tillige er
de mentale processers gud, er tydeligt svækket i sin kraft i
dette tegn, og dette af to grunde esoterisk set:

For det første må disciplen, før den tager sin indvielse,
absolut ophøre med at identificere sig med sin egen
menneskelige personlighed og sine funktioner eller med
menneskeriget. Disciplen må fremover lægge vægten på den
åndelige sjæl og det femte naturrige; i Sagittarius begynder
disciplen at udtrykke dette første stadium. Det medfører en
fuldstændig tilbagetrækning, hvad personligheden angår, fra
livets formside. Dette medfører igen (ved et bestemt
krisepunkt) et balancepunkt.

For det andet begynder tankens kraft, der er blevet
udviklet, prøvet og fundet ægte i Scorpio-tegnet, at mindske
sin virksomhed, og nu begynder intuitionen at tage dens
plads. Dette er meget vigtigt, før disciplen kan gå ind i
Capricorn, og forberedelsen til indvielsen begynder.

Hvad angår de tre dekanater i Sagittarius, giver Sepharial
os de tre herskende planeter Merkur, Månen og Solen, mens
Alan Leo giver os Jupiter, Mars og Solen, idet han som altid
fremhæver esoterikernes vej. Han plejer at stille ind på det
mere esoteriske begrebsindhold, men ikke altid. Jupiter giver
ekspansion og fortrænger Merkur, for den merkuriske tanke er
altid en begrænsning, selv om den kun er midlertidig. Månen
erstattes af Mars, som giver en egenskab som hengivenhed og
evnen til at kæmpe for et ideal. Disse idealistiske begreber og
arbejdsmetoder er altid karakteristiske for discipelskabet i de
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tidlige udviklingsstadier på vejen. Solen, der symboliserer
sol-englen, forbliver den samme både gennem de eksoteriske
og de esoteriske processer, og derfor anerkender astrologien
den som et konstant tryk og en nærværende faktor. Alene
dette er udtryk for en vigtig sandhed. [side 180] Sjælen er for
evigt nærværende – i fortid, nutid og ud i fremtiden.

Til slut vil jeg blot citere for jer de to nøgleord for dette
tegn, både når det går fremad på det almindelige hjul og på
det omvendte hjul. Disse ords mening og betydning er så
indlysende, at en nærmere forklaring ikke er nødvendig.
Opfordringen til mennesket på det almindelige hjul er
følgende:

Og ordet lød: »Søg føde«.
Til mennesket på det omvendte hjul lyder ordet: »Jeg ser

målet. Jeg når dette mål, og derefter ser jeg et andet.« Må
disse sidste manende ord til disciplen give mening til hjerte
og forstand.

Scorpio, Skorpionen

Vi kommer nu til gennemgangen af et tegn, som er af største
betydning i det menneskes liv, som er underkastet udvikling.
Nogle af tegnene har – gennem energi-ind- og udstrømningen
– meget nær forbindelse med visse af de store stjernebilleder.
I et par tilfælde er disse store stjernebilleder på en særlig
måde beslægtede med zodiakens tegn. Der er fire zodiakale
tegn, som på gådefuld vis har at gøre med, hvad man kunne
kalde selve Sol-Logos' »personlighedsudtryk« (hvis man kan
bruge et sådant uegnet udtryk i mangel af bedre) eller med
den guddommelige kvaternitet, det guddommelige væsens
firfoldige manifestation.

Disse fire tegn er Aries-Leo-Scorpio-Aquarius, som har i
sig den energi, der kommer til udtryk i det ene kardinaltegn
og de tre andre tegn, der danner en del af himlens faste kors.
Vi kunne udtrykke denne sandhed på en anden måde: Gud,
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Fader, viljen til at manifestere, indleder den skabende proces,
der udføres ved mellemkomst af Guds Søn, den kosmiske
Kristus, der er korsfæstet på himlens faste kors. Gud
Helligåndens virke, indbegrebet af det bevægelige kors, er
nært beslægtet med det tidligere solsystem, [side 181] og
energien fra dette guddommelige aspekt er praktisk talt helt
optaget af at arbejde med de fra dette system nedarvede
kræfter, som er selve substansens iboende natur. Dette
guddommelige aspekt er for hele den almene guddommelige
manifestation, hvad den lavere natur (formlivet eller
personligheden i den menneskelige evolutions tre verdener) er
for sjælen, hvor det drejer sig om det enkelte menneskevæsen.
Med hensyn til disse tre personer i den guddommelige
treenighed kunne vi sige, at:

1. Aries er brændpunktet for det første guddomsaspekt,
viljes-aspektet.

2. Leo er brændpunktet for det andet aspekt, kærlighed-
visdoms- eller bevidsthedsaspektet. Dette har først og
fremmest med menneskeheden at gøre.

3. Virgo er brændpunktet for det tredje aspekt, som står for
aktiv intelligens. I dette tegn er materiens højeste funktion
symboliseret.

De fire tegn – Aries, Leo, Scorpio og Aquarius – er
beslægtede med følgende stjerner, som ikke er med i de tolv
stjernebilleder; de har et andet slægtskabsforhold:

Aries er beslægtet med en af de to stjerner, der befinder sig i
stjernebilledet Store Bjørn; disse to stjerner (The Pointers)
hedder Merak og Dubhe.

Leo med Polaris, Polarstjernen, der findes i Lille Bjørn.
Scorpio med Sirius, Hundestjernen.
Aquarius med Alcyone, en af de syv Plejader.
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Der er kun lidt, jeg kan fortælle i forbindelse med de energier,
der strømmer ind i de fire stjernebilleder fra disse fjerne, men
kraftige punkter af udstrømmende energi; de er del af et
højere væsens livsytring, et væsen, der står umådelig langt
over vor Sol-Logos. Men måske vil nogle få vink kunne
hjælpe den virkelig esoteriske astrolog, der studerer disse
sider, i særdeleshed [side 182] hvad Scorpio angår. Scorpio
styrer på dette særlige trin i menneskets evolution
discipelskabets vej. I vil også her bemærke, hvordan Leo-
Scorpio-Aquarius danner en særlig kraft-triangel, men dette
vil jeg senere tage op i kapitel III under titlen: Videnskaben
om trianglerne.

Aries er, som det kunne forventes, nært beslægtet med Store
Bjørn, men i særdeleshed med en af de to stjerner Merak og
Dubhe; de peger mod Polarstjernen (Nordstjernen), der i
denne tid er en betydningsfuld »ledestjerne«. Ledelse, vilje,
hensigt og plan har alt sammen med Sol-Logos at gøre og
med dens evolutionsbetingede handlinger i forbindelse med
de mange væsener, der manifesteres i det udtrykslegeme, som
vi kalder solsystemet. Alle disse væsener reagerer på
indflydelserne fra den første stråle, som i alt væsentligt er den
guddommelige legemliggjorde viljes energi, der esoterisk er
blevet beskrevet som »den uundgåelige styrede hensigt«. I
vort solsystem er Vulkan og Pluto udtryk for eller vogtere af
den første stråles energi og er, som jeg har sagt, esoteriske
planeter. Det første tegn på den sande åndelige vilje begynder
først at manifestere sig på discipelskabets vej – derfor den
sene opdagelse af disse to planeter (set ud fra en tidsmæssig
synsvinkel og ud fra den menneskelige viden), for det er først
i den ariske races epoke, at menneskeheden i nogen større
udstrækning begynder at tilkendegive (og mere er det endnu
ikke) en reaktion på eller genklang af det guddommelige
væsens åndelige vilje, som via Aries, Vulkan og Pluto
kommer til vor planet og derfra til os. Man har altså følgende
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direkte linje for viljesenergi:

1. Merak, den af the Pointers, der er længst væk fra
Nordstjernen, og som står i stjernebilledet Store Bjørn.
Dette er esoterisk set et stort reservoir eller brændpunkt for
guddommelig energi, der udfører Guds hensigt. Dubhe,
den af the Pointers, der er nærmest Nordstjernen,
udtrykker et lavere aspekt af den vilje, som vi – når vi taler
om menneskeheden – kalder egenvilje. [side 183]

2. Aries, hvori viljen til at skabe eller til at manifestere bliver
synlig, og det store guddommelige eksperiment indledes.

3. Vulkan og Pluto er beslægtede med Merak og Dubhe og er
først nu begyndt på en særlig og tydelig måde at have
indflydelse på menneskets reaktioner. Deres virkning har
hidtil været planetarisk af natur og har indtil nu
overhovedet ikke været virkningsfuld, hverken i det fjerde
eller det andet naturrige.

4. Shamballa, vogter af planen for vor planet.

Leo er det tegn, hvor individualitetens bevidsthed udvikles,
udnyttes og til sidst indvies til den guddommelige hensigt.
Det har forbindelse med Polaris, Polarstjernen (der befinder
sig i Lille Bjørn), og det er også særlig følsomt over for
påvirkningen fra Dubhe i Store Bjørn, som er Pointeren
nærmest Polarstjernen. Esoterisk set opfattes Polarstjernen
som »nyorienteringens stjerne«, igennem hvilken man
udvikler kunsten at »gense og genvinde det, der er tabt«.
Dette fører til sidst mennesket tilbage til dets urkilde. Det
ville derfor være korrekt at drage den slutning, at Dubhe, og
den energi, den udstråler, leder menneskeheden på den
involutionære vej og til stadighed aktivt influerer på det
menneske, som endnu befinder sig på det bevægelige kors.
Derefter begynder energien fra Merak, der er Pointeren længst
væk fra Polarstjernen, at gøre sig bemærket, og en følelse af
rigtig retning og styrelse registreres af disciplen på »vejen«,
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og en sådan styrelse vil (når den følges) føre mennesket
nærmere til Hierarkiet. Det er her, at den guddommelige
nødvendighed af at opnå indre samklang illustreres for os i
den himmelske symbolik, og når dette er opnået, er der en
direkte indstrømning af guddommelig energi, og mennesket
bliver forbundet på en ny og skabende måde med kilder af
guddommelig fylde. Astrologer vil (i forbindelse med
horoskoper for disciple og især for indviede) gøre vel i at
betragte Dubhe og Merak samt Polarstjernen. De er på
mystisk måde beslægtet med det inkarnerede menneskes tre
aspekter – ånd, sjæl og legeme. Mere end det har jeg ikke
tilladelse [side 184] til at meddele jer. Dog kan jeg give jer et
vink mere. Disse tre stjerner er legemliggørelsen af den
guddommelige viljes tre aspekter. Disse tre aspekter for alle
udtryk for guddommen i manifestation ligger til grund for
videnskaben om trianglerne. Dette vil jeg senere komme
nærmere ind på.

En anden energi-triangel fremstår ligeledes: Aries, Leo og
Polaris, og de er beslægtede i dobbelt forstand gennem Dubhe
og Merak.

Scorpio er under indflydelse af den indstrømmende energi
fra Sirius. Det er indvielsens store stjerne, fordi vort hierarki
(et udtryk for det guddommelige andet aspekt) står under
opsyn eller åndelig magnetisk kontrol af hierarkiet på Sirius.
Disse er de store herskende indflydelser, hvormed den
kosmiske Kristus arbejder med Kristusprincippet i
solsystemet, i planeten, i mennesket og i de lavere livsformer.
Esoterisk kaldes den »sensitivitetens strålende stjerne«. Vi
har altså:

Polaris – ledestjernen – der styrer Shamballa.
Senere vil en anden polarstjerne erstatte Polaris på grund
af kræfternes samspil i universet og den almindelige
forandring og bevægelse. Men denne stjernes navn og
kvalitet vil først åbenbares ved indvielse.

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



Sirius – sensitivitetens stjerne – der styrer Hierarkiet.
Alcyone – det individuelle menneskes stjerne – der styrer

menneskeheden.

I kan se af ovenstående, hvordan hele planen i denne
afhandling gradvis tager form. Det var nødvendigt for mig at
antyde de tre guddommelige centres væsen og hensigt –
Shamballas, Hierarkiets og menneskehedens – før jeg kunne
anskueliggøre for jer denne del af læren, eller forklare jer
karakteren af de energier, der strømmer fra fjerntliggende
stjernebilleder og zodiakale tegn ind i vort planetariske
system.

Scorpio er det store stjernebillede, der markerer
vendepunktet såvel i menneskehedens liv som i det enkelte
menneskes. For [side 185] første gang i både
menneskehedens og disciplenes historie vækker energien fra
Sirius genklang, mens den strømmer ind i de syv grupper, der
danner vort planetariske hierarki. Jeg vil gerne gøre jer
opmærksom på en fundamental kendsgerning i den
evolutionære proces, som astrologien til sidst videnskabeligt
vil bevise hinsides enhver polemik. Det er den kendsgerning,
at energier og kræfter uophørligt, kraftigt og cyklisk strømmer
til vort solsystem og vore planetariske væsener. Alligevel
opfattes de i dag kun som eksisterende, når de fremkalder en
tydelig reaktion. De har deres udspring alle mulige steder
uden for vort solsystem og vort planetariske
evolutionsområde, men så længe mennesket ikke reagerer på
dem og registrerer dem, vil videnskabsmænd og astrologer
ikke observere dem, indtil da eksisterer de ikke for dem. Dette
er noget, I må huske, mens jeg fortsætter min undervisning,
for jeg vil muligvis nævne nogle aktive energikilder, som I
indtil nu måske ikke er klar over virker på vort solsystem og
alt, hvad det rummer. Vanskeligheden vil ikke ligge i mine
unøjagtigheder, men vil skyldes manglen på sensitivitet i den
reaktionsmekanisme, som menneskeheden og disciplene for
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øjeblikket råder over.
Vi har altså i forbindelse med discipelskabets vej følgende

linjer med »energier af indflydelse«:

1. Sirius – der virker på en syvfoldig måde gennem de syv
stråler og deres syv grupper, som danner det aktive
hierarki.

2. Det faste kors – en sammensmeltning af fire
betydningsfulde energier, der strømmer ind i vort
solsystem, videre til vor planet og gennem
menneskeheden.

3. Scorpio – et aspekt af det faste kors, af en ganske særlig
virkning og kraft på discipelskabets vej, og som med sine
prøver og prøvelser forbereder følgende:

a. Nyorienteringens proces, hvorved mennesket bestiger
det faste kors og forlader det bevægelige kors.

b. Disciplen til den første, anden og tredje indvielse. Efter
[side 186] den tredje indvielse mærkes den særlige
prøvende kraft ikke længere.

4. Hierarkiet – fordelings-centralen til de forskellige
naturriger.

5. Mars og Saturn. – Begge disse planeter er umådelig
kraftige i forbindelse med indvielse til Hierarkiets liv;
Mars har magt i forbindelse med Scorpio, og Saturn i
forbindelse med Capricorn. Dette medfører en intensiveret
aktivitet fra den sjette og tredje stråle og deres energier, og
når disse anvendes rigtigt, sker der en frigørelse fra
formens herredømme og en befrielse af det bevidste
individ.

Igen ville det være gavnligt for astrologerne at arbejde med
denne linje af forbundne kræfter ved at studere deres
virkninger i disciplens liv.
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Aquarius forbinder menneskeheden med Plejaderne og
derfor med Taurus på en usædvanlig måde. Nøglen til denne
sammenhæng findes i ordet begær, der gennem
livserfaringens forvandlinger fører til åndelig stræben og til
sidst til opgivelse af begæret i Scorpio. Aquarius, Alcyone og
menneskeheden danner en yderst interessant kraft-triangel.
Alcyone er en af de syv Plejader og kaldes »individualitetens
stjerne« og ofte »intelligensens stjerne«. Den virkede meget
kraftigt under det tidligere solsystem, hvor den tredje person i
treenigheden var særlig almægtig og aktiv, ligesom i dag den
kosmiske Kristus, den anden person i treenigheden, er
særdeles aktiv i dette solsystem. De energier, der kom fra
Alcyone, gennemtrængte universets substans med
tænkeevnens kvalitet. Som følge af denne urgamle aktivitet
var den samme kraft til stede på tidspunktet for
individualiseringen i dette solsystem, for det er i dette system,
og hovedsagelig på vor planet Jorden, at de vigtigste
resultater fra denne tidligere aktivitet har vist sig. To af vore
planeter: Jorden (ikke-hellig) og Uranus (hellig) er direkte et
produkt af den tredje stråles virksomhed. Det er af stor
betydning at huske dette. Jeg vil også bede jer sammenholde
denne tanke med læren om, at det fjerde naturrige gennem det
guddommelige center for intelligent virksomhed, [side 187]
som vi kalder menneskeheden, til sidst vil virke som et
formidlende princip for alle tre lavere riger. Menneskeheden
er den guddommelige budbringer til formens verden; det er
især Merkur, der bringer lys og liv til andre guddommelige
manifestationer, og dette er alle de guddommelige
verdensfrelsere evige symboler på.

Den kommende proces med planetarisk tjeneste gennem
det tredje guddommelige center bliver først for alvor
virkningsfuld, når Aquarius styrer, og når vor sol går gennem
dette tegn i zodiaken. Heraf den umådelig store betydning i de
næste 2.000 år. Derfor kan dette attråværdige
manifestationsmål ikke begynde at virke, før mennesket er en
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verdenstjener og bliver gruppebevidst. Det begynder at ske i
dag for første gang i planetens historie. Det er en af
indvielsens første frugter, og først i den næste rodrace, der
følger efter vor nuværende ariske race, vil vi virkelig begynde
at forstå betydningen af den proces og den sande karakter af
de energier, der skal frigøres på vor planet ved
menneskehedens mellemkomst. Det er af denne grund, at
Jupiter og Uranus (udtryksformer for den anden og den
syvende stråle) henholdsvis er eksoterisk og esoterisk hersker
i Aquarius.

I kan derfor studere følgende kraftlinjer:

1. Alcyone – i Plejaderne, mødrene til formlivets syv aspekter
og »hustruer til De syv Rishier i Store Bjørn«. De er
forbundet med det moderaspekt, som nærer Kristusbarnet.

2. Aquarius – verdenstjeneren, formidleren af den energi, der
fremkalder magnetisk reaktion.

3. Jupiter og Uranus – planeter af velgørende fuldendelse.
Kærlighedens anden stråle og den syvende stråle, som
sammensmelter ånd og materie til Sol-Logos' »største
ære«, arbejder omsider i tæt forening.

4. Menneskeheden – brændpunktet for alle disse energier og
deres guddommelige fordeler til det enkelte menneske og
senere til de tre lavere naturriger. [side 188]

I kan således se, at fra en generalisering vedrørende de ydre
stjernebilleder (uden for den store zodiak og selve
solsystemet) bliver vi mere specifikke og viser, hvordan visse
stjerner i disse stjernebilleder helt klart er forbundet med
direkte energilinjer til vor planet; disse kraftlinjer når os som
regel via et af de zodiakale tegn og – i sjældne tilfælde – går
de direkte til en planet. Det sidste er dog yderst sjældent. Vi
har også omtalt et andet stjernebillede i forbindelse med vort
solsystem, nemlig Lille Bjørn, som er en genspejling af eller
et resultat af de mægtige energier, der kommer fra dens større
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prototype, Ursa Major, Store Bjørn. Disse kendsgerninger
rummer et stort mysterium i forbindelse med det indbyrdes
forhold mellem Ursa Major, Ursa Minor og Plejaderne; de
udgør en af de største og vigtigste tripliciteter, der findes på
himlen, så vidt som vi astronomisk har udforsket
beskaffenheden af vort nærmeste univers. Dette er en helt
uvæsentlig oplysning for jer, og har kun betydning for
indviede af fjerde grad. Den kan dog bruges til at føre bevis
for universets essentielle integritet og den indbyrdes
afhængighed i universet.

For bedre at kunne forstå discipelskabets natur og
processerne for stabilisering og den rigtige styrelse må vi
endnu før Stenbukkens indvielseserfaring omhyggeligt
studere de åndelige virkninger i Scorpio-tegnet og dets
funktion som frembringer af »krisepunkter« og »øjeblikke af
nyorientering«, da dette vil være af allerstørste værdi for den
alvorligt studerende. Selv om jeg bestræber mig for at lægge
grunden til den nye astrologi og fremkommer med nogle
tekniske oplysninger set ud fra Hierarkiets standpunkt, er mit
grundmotiv altid det samme: at vise livsprocessens gang og at
stimulere den guddommelige videbegærlighed og den sans for
åndelige oplevelser og ivrig stræben efter fremskridt, der
ligger latent i alle disciple, og som, når den først er vakt, vil
sætte dem i stand til at vandre vejen tilbage med roligere og
mere afklaret sind. Ellers vil den praktiske værdi af det, som
jeg søger at meddele, overhovedet ingen betydning have; jeg
vil blive forstået, og den nye astrologi vil se dagens lys i
overensstemmelse med den esoteriske forståelse hos dem, der
[side 189] læser og tænker over mine ord. Det ligger mig
meget på sinde i disse tider, hvor indflydelsen fra Scorpio og
fra planeten Mars føles så kraftigt i verdens anliggender, at
sand indsigt plejes, optimisme og forståelse udvikles, og at
karakteren af de prøvelser, som verdensdisciplen,
menneskeheden, i dag bliver udsat for, vurderes efter deres
sande værdi, og lys således spredes over menneskets vej. Kun
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gennem forståelse kan der komme en løsning og fejltagelserne
afhjælpes.

Prøvelserne i Scorpio er nødvendigvis af trefoldig art, da
de ganske særligt angår den trefoldige personligheds
beredvillighed.

1. At indstille sig på sjælens liv og senere
2. At vise sig beredt til indvielse.
3. At bevise modtagelighed for planen og derefter blive den

målrettede discipel i Sagittarius.

De tre store prøver opdeles igen i tre stadier, og på
discipelskabets vej vil mennesket opdage, at det går ind i
dette tegn ni gange til prøve og erfaring. Det, at de tre prøver
foregår i tre stadier, kan sige de esoteriske astrologer meget
om formålet med de tre dekanater, som hvert tegn er opdelt i
– et punkt, som jeg håber at berøre, når vi kommer til studiet
af videnskaben om trianglerne. Enhver prøve (og derfor
ethvert dekanat) vedrører de tre aspekter, som vi i denne
afhandling om de syv stråler har kaldt: liv, kvalitet og
tilsynekomst. På den måde bliver de tre store prøver i Scorpio
i virkeligheden til ni prøver, og heraf kommer den nihovede
Hydra eller slange, der altid er forbundet med Scorpio, og
heraf også den uhyre sejr, som solguden Herkules vandt i
dette tegn.

Det er interessant at se, at hver af de store gudesønner,
hvis navne er mest kendt blandt mennesker – Herkules,
Buddha og Kristus – i den Store Hvide Loges arkiver hører
sammen med tre bestemte tegn i zodiaken (som på en
mærkelig måde danner »det zodiakale dekanat«),
hvorigennem de vandrede fra prøve til sejr. [side 190]
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I Scorpio – Herkules blev den sejrrige discipel.
I Taurus – Buddha vandt sejr over begæret og opnåede

illumination.
I Pisces – Kristus blev herre over døden og blev

verdensfrelseren.

Disse tre stjernebilleder danner derfor en indvielsestriangel af
meget dyb betydning, fordi den skaber de betingelser og den
energi, der vil prøve og fuldkommengøre personlighedens tre
aspekter, således at de bliver sande genspejlinger af de tre
guddommelige aspekter; de angår hovedsagelig sjæl og
legeme, og derfor udtrykker de sig gennem det bevægelige
kors og det faste kors, men ikke gennem det kardinale kors.
Vi kunne her tilføje følgende:

1. Scorpio fører prøven helt ned på det fysiske plan, og når
prøven er set i øjnene og bestået dér, føres menneskets liv
op til himlen, og problemet, som prøven bestod i, bliver
løst ved hjælp af den ræsonnerende tanke.

2. Taurus styrer begæret og fører prøven ind på det
emotionelle eller astrale plan, og fører begær-sensitivitet
fra livets formside ind i den verden af sensitiv opfattelse,
som vi kalder intuitionens plan.

3. Pisces fører prøven ind på området for de mentale
processer, som er genspejlingen af det guddommelige
viljesaspekt; den indviedes problem i dette tegn udlægges
af Kristus med ordene: »Fader, ske ikke min, men Din
vilje«. Prøverne fører personlighedens egenvilje op til den
guddommelige viljes område, og resultatet er inspiration
og en verdensfrelsers tilsynekomst.

Tænk over dette og lær lektien om vellyst, begær og egenvilje,
for den er omfattende og nyttig.

De tre prøver i Scorpio vedrører også menneskets tre
aspekter, for så vidt som de smelter sammen og forenes på det
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fysiske plan. For det første er der prøven, der gælder vellyst.
Denne vellyst består [side 191] af de naturlige tilbøjeligheder
og tendenser, der bor i den dyriske natur, og det er
hovedsagelig tre slags: Seksualitet, fysisk komfort og penge,
som fortættet energi. For det andet er der de prøver, der er
forbundet med begær og det astrale plan. Disse er i deres
natur mere subtile og har automatisk virkninger på det fysiske
plan; de er ikke til stede i den dyriske natur, men er pålagt af
begærnaturen og er igen tre: frygt, had og ærgerrighed eller
begær efter magt. Endelig er der prøverne for den lavere
kritiske tænkeevne: stolthed, separatisme og grusomhed.
Husk, at den værste form for grusomhed ikke er af en fysisk,
men af en mere mental art. Vi har altså i kategorien af det,
som skal prøves og bevises som ikke eksisterende, følgende
inddelinger, som jeg vil opremse igen på grund af deres
grundlæggende betydning:
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(1)

9

1. Seksualitet – forholdet mellem modsætningernes
par. Disse kan bruges selvisk eller sammensmeltes
på guddommelig vis.

2. Fysisk komfort – livsbetingelser man har tilegnet sig
på selvisk måde.

3. Penge – gemt hen til selviske formål.

(2)
9

1. Frygt – som er betingende for aktiviteterne i dag.
2. Had – en faktor, der har indflydelse på forbindelser.
3. Ærgerrighed – der betinger målene.

(3)

9

1. Stolthed – som er intellektuel tilfredsstillelse, der
gør forstanden til en hindring for sjælskontrol.

2. Separatisme – som er den isolerede indstilling, og
som gør forstanden til en hindring for de rette
grupperelationer.

3. Grusomhed – som er tilfredsstillelse med
personlighedens metoder, og som gør forstanden til
instrumentet for magtfølelse.

Når disse fejl er erkendt og overvundet, er der to resultater:
etableringen [side 192] af de rette relationer til sjælen samt til
omgivelserne. Disse to resultater er målet for alle prøverne i
Scorpio.

Grundprincipperne i dette tegn er derfor prøve, prøvelse og
triumf. De kan også kaldes for kamp, styrke og en Sagittarius-
indstilling. En anden synsvinkel under erfaringen i Scorpio
kan man kendetegne med to ord: rekapitulation og
nyorientering. I Scorpio dukker to yderst okkulte faktorer op
fra fortiden og begynder at bemægtige sig disciplens
opmærksomhed. Den ene er erindringen, og den anden er,
som en følge af erindringen, Tærskelens Vogter. Erindringen
er i den her nævnte forbindelse ikke blot en evne, forstanden
har, således som det så ofte antages, men den er i sit inderste
væsen en skabende magt. Den er dybest set et aspekt af
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tanken og er – parret med forestillingsevne – en skaberkraft,
fordi tanker er ting, som I godt ved. Fra erindringens urgamle
dyb, fra en dybt rodfæstet fortid, som ganske tydeligt
genkaldes, og fra menneskehedens og det enkelte menneskes
underbevidsthed (eller fra fast forankrede tankereservoirer
samt nedarvede og iboende ønsker) dukker der op fra det
enkelte menneskes tidligere tilværelser og erfaring den totale
sum af alle instinktive tilbøjeligheder, af alt nedarvet
blændværk og af alle afskygninger af forkerte mentale
holdninger; alt det (som danner et blandet hele) kalder vi
Tærskelens Vogter. Denne vogter er den samlede sum af alle
de egenskaber i personligheden, som ikke er blevet betvunget
og undertrykt, men som til sidst må overvindes, inden
indvielse kan finde sted. I ethvert liv sker der nogen
fremgang; nogle brist i personligheden bliver rettet op, og
mennesket kommer virkelig et stykke videre. Men den
ubesejrede rest og de gamle forpligtelser er utallige og
usædvanlig stærke; og når der er skabt en passende
sjælskontakt, indtræffer der et liv, hvor den højt udviklede og
magtfulde personlighed selv bliver Tærskelens Vogter. Da
står nærværelsens engel og vogteren ansigt til ansigt, og et
eller andet må da gøres. Til sidst blegner det personlige selvs
lys og aftager i den stråleglans, som udgår fra englen. Derefter
udvisker den større glans den mindre. Dette bliver dog først
muligt, når personligheden ivrigt indgår i [side 193] denne
forbindelse med englen, betragter sig selv som vogteren og –
som discipel – begynder kampen mellem modsætningernes
par og går ind til Scorpios prøver. Disse prøver og prøvelser
kommer altid i stand ved disciplens egen hjælp; disciplen
bringer sig selv i de positive eller bestemmende omgivelser,
hvor prøvelserne og disciplinen er uundgåelige og
ufravigelige. Når tænkeevnen har nået et relativt højt
udviklingstrin, vækkes erindringsaspektet på en ny og bevidst
måde; derefter kommer ethvert latent anlæg, ethvert
racemæssigt og nationalt instinkt, enhver ubesejret situation
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og enhver herskende fejl op til bevidsthedens overflade, og så
er kampen i gang. Alligevel er Scorpios grundtone triumf.
Dette er dets mest betydelige ytring på det fysiske plan. Som
et resultat af kamp og sejr er hele det guddommelige
menneske – der endnu ikke kan udtrykke sit væsen til
fuldkommenhed, hvis jeg må skildre situationen således –
forankret på det fysiske plan med en sådan nøjagtighed og
klarhed, at det ikke kan komme uden om sin nærmeste
families, sine venners og sin gruppes konklusion: at det er
discipel. Fra den synsvinkel overvåges det omhyggeligt; det
lærer betydningen af ordet »eksempel«; det stilles i gabestok
af dem, som ser på, og de første bevidste skridt hen imod
gruppebevidsthed og gruppereaktion samt gruppetjeneste
tages nu. Sådan er erfaringens resultat og belønning i Scorpio.

Det er i dette tegn, at den fortabte søn kommer til sig selv,
og efter at have spist af livets avner og tømt det jordiske
begærs og ærgerrighedens bæger – siger det: »Jeg vil rejse
mig og gå til min Fader«. Der er to sådanne store kriser i
aspirantens liv:

1. Når det intelligente menneske i verden kommer til sig selv
og nyorienterer sig mod sjælen og dens krav. Dette fører til
prøverne i Scorpio.

2. Når den indviede af tredje grad – i en højere
udviklingsspiral nyorienterer sig mod monaden og gennem
overordentlig subtile prøver når til udefinerlige, åndelige
erkendelser. Vi behøver ikke at uddybe dette nærmere.
[side 194]

Der er ikke meget, jeg kan tilføje i forbindelse med den
kendsgerning, at Scorpio befinder sig på en af de fire arme på
det faste kors. I studiet af de tidligere tegn er der allerede sagt
meget om det faste kors, så det er ikke nødvendigt at gentage
det her. Begæret i Taurus bliver til åndelig stræben i Scorpio.
Erfaringens mørke i Scorpio bliver til illumination i Taurus,
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for man må aldrig glemme, at hvor det drejer sig om
modsætningernes par, har disse fordel og gavn af hinanden,
for der er en direkte kraft- og kontaktlinje mellem dem. Dette
er en kendsgerning, der sjældent erkendes.

Vi kommer nu til en gennemgang af de herskere, som
styrer Scorpio-tegnet. Deres indflydelse er stærk i det
almindelige og uudviklede menneskes liv. Dette menneske
reagerer mere på de planetariske indflydelser i sin
personligheds horoskops tolv huse end det mere fremskredne
menneske, der kommer under den direkte indflydelse fra de
zodiakale tegn. 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; sidst nævnte 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. Mars
er den dominerende faktor i disciplens prøver og prøvelser
forud for erfaringen i Sagittarius og indvielsen i Capricorn, og
det har følgende årsager:

For det første er Mars så udpræget den planet, der styrer og
hersker over det fysiske legeme. Mars fremtræder først og
fremmest som den eksoteriske hersker i Aries, det tegn hvor
det første skridt tages til frembringelse af objektiv
manifestation eller fysisk inkarnation. I Scorpio når al kamp
og strid, der er udkæmpet i løbet af den tilsyneladende
endeløse pilgrimsrejse rundt i zodiaken eller på livets hjul, et
klimaks, og dette sker igen ved aktiviteten fra Mars, som ikke
har vist sig aktiv i de tegn, der ligger mellem Aries og
Scorpio, for så vidt angår det omvendte [side 195] hjul.
Disciplen må nu udvise den styrke, karakter og kvalitet, som
den har udfoldet og udviklet i sig under sin lange
pilgrimsrejse. Disciplen begyndte i Aries med Mars som
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hersker, og den store krig mellem de dualiteter, som
mennesket består af, begyndte. Modsætningernes par blev
således bragt i forbindelse med hinanden. I Scorpio, hvor den
samme planet styrer dens indre liv, er kampen i gang, og i
dette tilfælde styrer Mars ikke kun det fysiske legeme, men
hele det formlegeme, som vi kalder personligheden i de tre
verdener. Alle den lavere naturs aspekter er involveret i denne
krise, for Mars er den esoteriske hersker i Scorpio, og de
anvendte prøver omfatter formnaturen – den grove og den
fine, den integrerede og den mægtige. Mars styrer derfor
Aries fra den eksoteriske og Scorpio fra den esoteriske
synsvinkel. Mars forekommer ikke mere i det enkelte
menneskes liv, undtagen når dette menneske reagerer på
massevibrationen i Sagittarius, hvor den optræder som
hersker for det sjette skabende hierarki, måneherrerne, der
hersker over formnaturen, og til sidst må ofres til det højere
åndelige aspekt og bringes under sol-englens herredømme.
Virkningen fra Mars er derfor i stor udstrækning
massevirkning og grupperesultater, der skaber store kampe og
til sidst fører til stor åbenbaring. I Aries er det den endelige
åbenbaring af kundskabens natur og formålet med
inkarnation; i Scorpio er det åbenbaringen af visionen om
frigørelse og tjeneste; i Sagittarius er det åbenbaringen af
formålet med sjælskontrol over de lavere naturriger, via det
menneskelige energicenter. Det må derfor aldrig glemmes, at
Mars knytter forbindelse mellem modsætningerne og er en
godgørende og ikke en ulykkebringende faktor som så ofte
antaget. Når vi kommer til studiet af hierarkierne og deres
relation til tegnene, vil visse punkter, som i øjeblikket er
dunkle, blive klarlagt. Dette vil ske, når vi kommer til det
sidste afsnit i denne afdeling om astrologi og stråler. Vi vil da
se, at Scorpio hersker over og styrer det fjerde skabende
hierarki, det menneskelige, fra sjælens og ikke fra den lavere
naturs synsvinkel. Den sidste kamp i Scorpio finder først sted,
når balancepunktet mellem sjæl og legeme er nået i Libra, og
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det er i Scorpio, at [side 196] den åndelige energi får
overtaget over de lavere personlige kræfter. Scorpio hersker
over »de indviede«, der er det rigtige esoteriske navn for
mennesket, og gennem dets hierarkiske planetariske hersker
åbenbares tankens sønner, det guddommelige væsens
budbringere, men det er gennem Mars og den martialske
aktivitet, at åbenbaringen sker.

For det andet er Mars nært forbundet med seksualitet, der
er et aspekt af modsætningernes par; dens opgave er også helt
tydeligt at belive blodstrømmen. Mars beliver, renser og
stimulerer alle aspekter og organismer i legemet via
blodstrømmen. I vil derfor klart indse, hvor mægtige prøverne
i Scorpio og aktiviteten fra Mars må være for at vække hele
den lavere natur og fremkalde dens sidste oprør og
personlighedens sidste modstand, så at sige, imod sjælen. Det
er Mars, der fører verdens Arjuna ind i aktiv kamp. Hele
mennesket bliver ramt heraf, og »kønnenes kamp« afsluttes i
dets højeste aspekt gennem kampen mellem den højt
udviklede personlighed eller formnatur og sjælen, der søger at
blive den øverste herskende faktor.

Den farve, der tilskrives Mars, er rød og svarer til
blodstrømmens farve; heraf knytter sig til Mars forestillingen
om lidenskab, om vrede og en følelse af almindelig
opposition. Dualitetsfølelsen er umådelig stærk. Heraf
kommer også nødvendigheden af at kaste hele menneskets liv
(for blod er liv i denne forbindelse) ud i en konflikt, der ikke
lader nogen side af den menneskelige natur uberørt; derfor er
det igen nødvendigt, at disciplen bærer sin fysiske natur, sin
emotionelle natur eller begærnatur samt sin tankefunktion op
til himlen. Dette sker, når »ondskabens slange« (formnaturen
med dens tilskyndelser og krav) ved hjælp af »visdommens
slange«, det esoteriske navn, der ofte gives sjælen, er
overvundet.

I forbindelse med den symbolske sammenhæng mellem
Mars og blodet, der skaber den afgørende konflikt mellem liv
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og død (for Scorpio er et af dødens tegn), er det interessant at
bemærke, at kristendommen styres af Mars. Det er meget let
at indse, at [side 197] 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. Den er
dog først og fremmest en religion, som har ført en grum og
ofte ulogisk krig mod seksualitet og alt, hvad dertil hører; den
har lagt vægt på et militant cølibat (militant, hvad kvinder,
deres rettigheder og natur angår); den har betragtet det
seksuelle forhold som et af de værste onder i verden og har
lagt vægten på det ægteskabelige bånds ukrænkelighed, når
kirken har givet sin velsignelse. Alt dette har været et resultat
af den gavnlige eller skadelige virkning af den indflydelse,
som den sjette stråle udøver på formnaturen. Der er dog kun
blevet lagt lidt vægt på Mars' indflydelse på kristendommen,
der så afgjort gør den til en militant religion, ofte grusom og
sadistisk (hvad mord og tortur udført i Kristi navn vidner om,
Kristus som var den fremragende repræsentant for Guds
kærlighed). Igennem den kristne teologis lære går uophørligt
blodtemaet, og kilden til frelse er lagt på blodets betydning
(Kristi blod) og ikke på livs-aspektet, som blodet tilslører og
symboliserer. Det er troen på en korsfæstet og død Kristus,
der styrer kristendommen og ikke troen på den opstandne
mester. En af grundene til denne travesti på sandheden har
været, at Paulus, den store indviede, før han tog den tredje
indvielse, hvilket han gjorde på den tid, da han, som nævnt i
Apostlenes Gerninger, udøvede sin gerning, var under kraftig
indflydelse fra Mars, og han var da også født i Scorpio; et
studium af hans horoskop ville vise dette, hvis I kunne
studere det, som vi kan, der er tilknyttet Hierarkiet. Det var
Paulus, som i sin udlægning og fremstilling af den kristne
lære indførte denne Scorpio-Mars tendens og ledte dens
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energi ad baner med en lære, som dens grundlægger aldrig
havde haft i sinde. Dette er ofte den uheldige virkning af
velmenende disciples handlinger i det arbejde, som de påtager
sig at føre videre, efter at ophavsmanden til et [side 198] for
Hierarkiet fuldført arbejde er gået over på den anden side
gennem døden eller har opgivet sin opgave for at udføre andre
pligter.

Blodtemaet og dødstemaet, disciplens lidelse og frygtelige
prøver, værdien af den individuelle konflikt og bevidstheden
om tilværelsens elendighed, skyldes i egentlig forstand den
fælles indflydelse fra Scorpio og Mars, som har behersket
kristendommen så længe og først nu i nogen grad begynder at
miste deres indflydelse.

Et studium af dødsprocesserne, således som Scorpio-tegnet
indvirker på dem, og af dødsprocesserne, som vi ser dem
virke i Pisces-tegnet, ville være af virkelig værdi. Døden
under Plutos indflydelse er vidt forskellig fra døden gennem
Mars. Døden i Pisces gennem Plutos energi er forvandling
(transformation) – en forvandling så væsentlig og så
grundlæggende, at

» … den gamle ikke længere kan ses. Han synker ned i
livshavets dyb; han stiger ned til helvede, men helvedes
porte kan ikke holde ham tilbage. Han, den nye og
levende, efterlader det under sig, som har holdt ham
nede gennem tidsaldre, og stiger fra dybderne til
højderne tæt ved Guds trone.«

Disse ords forbindelse med Kristus, den nuværende
verdensfrelser, er indlysende i deres følgeslutninger, og dog
blev de nedfældet i vore arkiver for over syv tusinde år siden.
Døden i Scorpio er af en anden art og er også beskrevet i det
samme gamle skrift med følgende ord:
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» … den gamle dør ved drukning. Således er prøven.
Vandene omslutter ham, og der er ingen flugt mulig.
Han drukner. Da slukkes lidenskabens ild. Livets begær
forstummer, og til søens bund stiger han nu ned. Senere
stiger han igen op til jorden, hvor den hvide hest venter
hans komme. Den bestiger han og fortsætter hen imod
den anden død« (dvs. hen imod Pisces). [side 199]

Henvisningen her til Sagittarius er tydelig. Efter
personlighedens død og efter at have overvundet begæret går
disciplen videre hen imod Pisces, hvor den igen dør »til en
evig genopstandelse«. I Scorpio findes personlighedens død
med dens længsler, begær, ærgerrighed og stolthed. I Pisces
dør alle tilknytninger, og sjælen frigøres til tjeneste på et
universelt plan. Kristus, i Pisces, var et eksempel på, hvordan
tilknytning erstattes af kærlighed. Kristendommen giver et
eksempel på personlighedens død, med individuelle og ikke
universelle følgeslutninger; kærlighed har åbenlyst manglet,
og kristendommens herskende farve har så sandelig været rød.
Det er ikke Kristi udtryksform, men Pauli fremstilling gennem
Scorpio-Mars. Mars har behersket kristendommen, fordi
Paulus misfortolkede den esoteriske betydning af Det nye
Testamentes budskab, og han misfortolkede, fordi sandheden
måtte – som alle andre sandheder, når de når menneskeheden
– gå gennem filteret til dens personligheds tænkeevne og
hjerne; det fik uundgåeligt på den måde en personlig tendens
og drejning, og dette er grunden til den sørgelige historiske
beretning om kristendommen og om nationernes sørgelige
forfatning i dag – tilsyneladende kristne nationer, men dog
drevet af had, behersket af frygt og på samme tid af idealisme,
styret af en fanatisk klamren sig til deres nationale skæbne,
således som de fortolker den, og »ude efter blod«, således som
oprustningen viser det. Alle disse ting er sjette stråles
egenskaber, understreget af Scorpio og betinget af Mars, der
altid styrer den enkelte discipels vej, og i dag står
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verdensdisciplen, menneskeheden som helhed, foran selve
portalen til vejen. Hele vesten er i denne tid under Mars'
indflydelse, men dette vil få en ende i løbet af de nærmeste år.

For det tredje hersker Mars over de fem sanser. Disse
sanser er grundlaget for al menneskelig kundskab, for så vidt
angår alt det, som er håndgribeligt og objektivt. Mars styrer
derfor videnskaben, og det er i den nuværende æra grunden til
videnskabens fundamentale, men ikke vedvarende
materialisme – en materialisme, der hurtigt vil aftage,
efterhånden som Mars nærmer sig slutningen af sin
nuværende indflydelsescyklus. Allerede nu er [side 200] der
en tendens i den moderne videnskab til at slå ind på
uhåndgribelige områder og på den ikke-materialistiske
verden. Derfor er modstanden mod okkultisme også ved at
aftage, og dens storhedstid nærmer sig. Disse finere sanser vil
erstatte de fysiske sanser, som Mars så længe har haft held til
at beherske, og derfor tiltager udviklingen af de psykiske
sanser i verden i dag, og overalt træder clairvoyancens og
clairaudiencens finere og mere esoteriske evner frem. Denne
udvikling er uundgåelig, efterhånden som indflydelsen fra
Scorpio og Mars begynder at aftage, således som det er
tilfældet i dag. I året 1945 forsvandt denne indflydelse næsten
fuldstændigt – især fra det astrale plan. Astrologerne må
huske, at indflydelsen fra stjernebillederne, tegnene og
planeterne virker på tre bevidsthedsplan – tre nedadgående
plan – og føles først og fremmest på det mentale plan, derefter
på det astrale plan og til sidst på det fysiske plan. Men det er
dette sidste plan, astrologerne hovedsagelig beskæftiger sig
med, idet de fremhæver hændelser og begivenheder og ikke
deres oprindelige årsager. Nu for tiden beskæftiger
astrologien sig med virkningerne og ikke med det, som
forårsager dem. Der er megen forvirring omkring dette
spørgsmål, og de tre plans horoskoper forvrænges meget ofte.
Et horoskop, som burde tydes udelukkende på det mentale
plan, får ofte en fysisk udlægning, og således skildres
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begivenheder, som udelukkende er mentale, som fysiske
forekomster. En nøgle til denne trefoldige tydning, som
astrologien til sidst må anerkende, kan findes i forholdet
mellem de eksoteriske, esoteriske og hierarkiske planeter,
samt de stråler, som virker igennem disse.

I vil se heraf, hvor vigtige Scorpios og Mars' funktioner er
på vor planet i denne tid, og I vil også bemærke, hvor kort en
tid menneskeheden har tilbage til (rigtigt eller forkert) at
afvikle sine prøver. I vil også se, under hvilket pres Hierarkiet
i denne tid kæmper, nu da Mars' energi kommer til udtryk på
det astrale plan. Vil verdens Herkules løfte dette problem op
til himlen og opløfte lidenskabens og hadets, grådighedens og
aggressionens, selviskhedens og ærgerrighedens »Hydra« til
sjælens område? [side 201] Eller vil han føre hele anliggendet
ned på det fysiske plan med verdenskatastrofe, verdenskrig og
død som uundgåelig følge? Det er de problemer, som det
styrende hierarki står overfor.

Scorpio er også på en meget interessant måde forbundet
med stjernebilledet Cancer gennem den sjette stråles
indflydelse, for det bør huskes, at denne stråle også virker
gennem Neptun, men på en åndelig og esoterisk måde.
Neptun styrer Cancer esoterisk. Betydningen er derfor klar,
for Cancer er tegnet for fødsel; det er døren ind til inkarnation
og tegnet for forplantning. Scorpio er tegnet for seksualitet og
for regeneration, og fødsel er nu engang det tilsigtede resultat
af den seksuelle forbindelse. Når Fader-ånd og Moder-
substans bringes sammen, skabes Sønnen. Prøverne og
vanskelighederne og lidelserne i denne æra er symptomer
eller tegn på, at den nye civilisation og kultur er ved at træde i
manifestation. De varsler fødslen af den nye æra, som hele
verden venter på. Dette vil ske, hvis – i esoterisk forstand –
Mars' sjette stråle energi transmuteres til Neptuns sjette stråle
energi, for den ene er »objektiv og fuld af blod«, og den anden
er »subjektiv og fuld af liv«.

Et stort mysterium er tilsløret og skjult i ovenstående
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forhold, for Cancer-Neptun giver udtryk for den syvende
stråle, der styrer og hersker over det ottende skabende
hierarki. Det er et af de fem hierarkier, hvis navne er ukendte
for os, men netop dette hierarki står på tærskelen til frigørelse.
På samme tid er det tæt forbundet med det mentale princip,
idet det virker gennem sol-englene eller gennem det
menneskelige hierarki. Det er forbundet med fødselen af det
fjerde skabende hierarki på en måde, som ikke kan forstås af
nogen, der står på et lavere trin end den fjerde indvielse, men
det er en interessant ting at huske, for det er i forbindelsen
mellem den sjette og den syvende stråle, at det stærke »ønske
om inkarnation« blev vakt, og som i tidernes morgen
resulterede i englenes fald. Den sjette stråles indflydelse, der
optræder i tre aspekter – det eksoteriske, det esoteriske og
hierarkiske og derfor involverer både Neptun og Mars – gør
menneskeheden såvel som det enkelte menneske beredt til at
blive målrettet [side 202] discipel i Sagittarius. Dette sidste
stjernebillede styres af Mars, der bringer mennesket under
kontrol af eller i nærmere berøring med måneherrerne, det
sjette skabende hierarki. De studerende bør studere deres
horoskoper med omhu og huske at sondre mellem de fem
hierarkier, som ikke er i manifestation, og de syv hierarkier,
der kommer til udtryk nu, og som det sjette skabende hierarki
er en del af. Dette hierarki er set under en større synsvinkel af
de tolv – og ikke blot af de syv manifesterende hierarkier –
det ellevte eller det andet i rækken. Den sjette stråle for
hengivenhed er som følge heraf overordentlig magtfuld i
denne tidsalder eller cyklus. Derfor er det således i dag, at den
i ethvert land viser sig fra både sin bedste og sin værste side,
hvilket den intense hengivenhed over for materielle ting og
den intense hengivenhed over for åndelige værdier er
dramatiske eksempler på.

Scorpio og Aquarius har også et ejendommeligt forhold til
hinanden gennem planeten Merkur, der styrer
menneskeslægten (den er den hierarkiske planet i Scorpio) og
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gennem Neptun, der hersker over Cancer, og således står for
det fysiske plans livsudfoldelse. I denne forbindelse opgives
Månen som den eksoteriske hersker og den er den hierarkiske
hersker i Aquarius. Jeg vil her erindre jer om, at Månen
sædvanligvis anses for at »tilsløre« eller »skjule« en planet,
og her er der tale om tre, som den kan skjule. Her må
astrologen og den studerende bruge deres intuition. Disse
planeter er Vulkan, Neptun og Uranus. Disse tre planeter
skaber og påvirker visse aspekter af det moderprincip, der
nærer og ernærer den indre guddommelige virkeligheds liv,
indtil den tid kommer, hvor Kristusbarnet fødes. De
bestemmer eller betinger den fysiske, astrale og mentale
karakter og skaber således personligheden. De danner en
triangel af umådelig skabende kraft; dette tema vil jeg senere
uddybe, når jeg kommer til videnskaben om trianglerne. Det,
som jeg her lægger vægt på, er, at den enkeltes
gruppebevidsthed udvikles gennem Merkurs og Neptuns
indflydelse, således at disciplen gennem prøverne i Scorpio
og erfaringen i Aquarius optræder på det fysiske plan i en
verdenstjeners [side 203] rolle; alle verdenstjenere er
decentraliserede arbejdere og styres af massernes eller
gruppens behov og reaktioner. Det er en af grundene til, at
disciple, når de opøves, optages i en mesters gruppe, der som
et sluttet hele er en forsamling af enkeltpersoner, der er
besjælet af gruppeideen og i tiltagende grad lærer at reagere
herpå. I denne verdensperiode og på en ganske særlig måde,
hvad den race angår (den ariske), som den vestlige verden
tilhører, er Neptun esoterisk kendt som indvieren. I visse
gamle skrifter omtales den store lærer i vesten og den
nuværende verdensindvier, Kristus, som Neptun, der hersker
over verdenshavet, og hvis trefork og astrologiske symbol
betegner treenigheden i manifestation, og som er herskeren i
Fiske-tidsalderen. Skriftet lyder som følger i esoterisk sprog:
»… fiskegudinderne, der er sprunget fra jorden (Virgo) i
vandet (Pisces), bringer i forening fiskeguden (Kristus) til
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verden, som leder livets vand til substansens hav og således
fører lyset ind i verden. Således arbejder Neptun«. Dette er et
stort mysterium, der først åbenbares ved tidspunktet for den
anden indvielse, hvor man beviser at kunne beherske det
omskiftelige abstrakte plan.

Cancer, der er porten til inkarnation, har et nært forhold til
Scorpio gennem Neptun og Mars; begge er de udtryk for
sjette stråles energi. I Cancer ser I sjælens hengivenhed
udviklet i en sådan grad, at trangen til at manifestere overgår
alle andre drifter, og inkarnationsprocesserne bliver påtvunget
sjælen. I Scorpio vendes den samme hengivenhedsånd (som
bunder i dualitetsfølelsen og i behovet for at gå udad imod
det, som ikke er selvet) i modsat retning, og trangen til
frigørelse og begæret efter at betræde »vejen tilbage« bliver så
stærk, at disciplen underkaster sig prøverne, og – ved uhyre
selvopofrelse og smerte – ændrer sin stilling på livshjulet og
indtager iagttagerens indstilling i modsætning til den, der
erfarer. Gamle vaner ophører; nye tendenser hen imod højere,
finere og mere åndelige interesser begynder at vise sig, og så
begynder Mars og Neptun at spille deres rolle.

Et grundigt studium af ovennævnte forhold vil åbenbare, at
fire af zodiakens tegn derfor spiller en dominerende rolle i det
[side 204] menneskes liv, der virker i inkarnation med Solen i
Scorpio eller med Scorpio opstigende. Disse tegn er:

1. Aries. . . . . kardinale kors. . impuls til at indlede. liv. . . . . . . . .

2. Cancer. . . . kardinale kors. . koncentreret impuls. inkarnation.. .

3. Scorpio. . . faste kors. . . . . impuls til at vende. . vejen tilbage.

4. Aquarius. . faste kors. . . . . gruppeimpuls. . . . . . tjeneste. . . . .

Det er tegnene 1-4-8-11. Disse tal er i sig selv meget
betydningsfulde, for det er tegnene for vilje-begær, for
menneskets væsens-udfoldelse, for Kristusprincippet og for
indvielse. Der er ingen grund til for mig at uddybe dette
firfoldige tema og sandheden om den dermed forbundne lære,
for det er tydeligt og klart, og sjælens historie er forseglet i
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disse tal.
Jeg kunne tænke mig at berøre et andet interessant emne,

som vil illustrere Scorpios kraft og energier i disciplens liv.
Scorpio er en af de fire arme på himlens faste kors, som I jo
ved. På dette kors står det korrekt afbalancerede menneske
lige i det midtpunkt, hvor de fire arme mødes; det er derfor
det punkt, hvor energien fra alle fire tegn og fra deres
herskende planeter kan strømme igennem det og fremkalde de
nødvendige reaktioner, samt skabe de forhold, som muliggør
prøver. Således kan de tilvejebringe den nødvendige drejning
af livsstrømningerne i menneskets væsen og sætte det på det
omvendte hjul. De planeter, som vil beherske mennesket og
styre det i det ene eller det andet aspekt af dets natur, er:

Planet Tegn Stråle Skole

1. Venus. . . . . . . Taurus. . . . . . . . 5.. . . . . . . eksoterisk

2. Vulkan. . . . . . . Taurus. . . . . . . . 1.. . . . . . . hierarkisk, esoterisk

3. Solen. . . . . . . . Leo. . . . . . . . . . 2.. . . . . . . alle tre

4. Mars. . . . . . . . Scorpio. . . . . . . 6.. . . . . . . eksoterisk og esoterisk

5. Merkur.. . . . . . Scorpio. . . . . . . 4.. . . . . . . hierarkisk

6. Uranus. . . . . . . Aquarius. . . . . . 7.. . . . . . . eksoterisk

7. Jupiter. . . . . . . Aquarius. . . . . . 2.. . . . . . . esoterisk

8. Månen. . . . . . . Aquarius. . . . . . 4.. . . . . . . hierarkisk

[side 205]

Af denne oversigt vil det fremgå, at kun én stråles indflydelse,
nemlig den tredje stråle for aktiv intelligens, mangler. Alle de
andre stråler trænger vertikalt og horisontalt ind i menneskets
væsen og i dets omgivelser. Liv, kvalitet og tilsynekomst
bliver alle prøvet, men da hele erfaringen skal udkæmpes
subjektivt og til sidst »løftes i vejret« og hæves til de åndelige
værdiers verden, hvor alle problemer må løses i intuitionens
lys af sjælen, er stimuleringen af intellektet og disciplens
opmærksomhed rettet mod det fysiske plan (de materielle
værdiers verden) ikke ønskelig. Derfor udelades indflydelsen
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fra den tredje stråle, eller den »afledes okkult«, som det
kaldes, undtagen for så vidt som hjernens substans automatisk
betinges af den tredje stråle, der er materiens underbevidste
hersker. Denne indstrømning af seks kræfter er det, der sørger
for, at de rette omgivelser og betingelser er til stede ved
prøverne; alle disse stråleenergier kommer til udtryk som de
aktive understråler af den stråle, hvorpå disciplens sjæl
findes; heraf nødvendigheden af at fastslå sjælens stråle, før
man udregner og opstiller horoskoper.

Dette leder mig hen til to punkter, som jeg gerne vil sige et
par ord om. Når astrologen har med personlighedens
horoskop at gøre og med det almindelige ikke-stræbende
menneskes horoskop, bør han eller hun forsøge at finde ud af
personlighedens stråle ud fra et studium af karakteren, af de
fysiske kendetegn, af de emotionelle kvaliteter, tænkeevnens
art og af omgivelsernes beskaffenhed. Astrologen vil således
kunne fremlægge et langt mere brugbart horoskop med de
eksoteriske planeter, der styrer livet. Når det drejer sig om en
discipels horoskop, bør astrologen gøre det samme og
bestræbe sig for at finde sjælens stråle. Sjælsstrålen viser sig
kun hos fremskredne mennesker og fremhæver kvalitet og
beskaffenhed; hvis denne træder klart frem, er mennesket
øjensynligt en discipel, og de esoteriske planeter vil da styre
dets horoskop. Når astrologen har bestemt strålen for det
menneske, der gennemgår prøverne i Scorpio, kan han eller
hun nu bestemme de andre stråler i relation til dette menneske
og dets sandsynlige erfaring.

Det andet punkt, som jeg gerne vil henvise til, er den
stadige [side 206] brug af ordet »relation« eller »forbindelse«
og tilsvarende vendinger. Dette er uundgåeligt af den grund,
at hele den astrologiske videnskab i sidste instans er
videnskaben om relationer, og der er derfor ingen grund til at
undgå denne vending, især da der ikke synes at være nogen
anden og bedre egnet. Indbyrdes forhold, indbyrdes
afhængighed, indbyrdes kommunikation, samspil – er alle

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



ord, der bestemmer astrologiens videnskabelige grundlag, og
de begynder at høre til dagligdagens sprog i dag i forbindelse
med menneskets anliggender og menneskets adfærd. Dette vil
i stigende grad blive tilfældet. De forberedende stadier til en
verdenssammenslutning, verdenssammensmeltning og
syntese er til stede i vor tid, og heri ligger verdens håb og
garanti for den endelige løsning af verdensproblemet i rigtig
retning.

I forbindelse med det faste kors' vertikale og horisontale liv
er det lærerigt at bemærke, at det pågældende menneskes
vertikale liv (uanset i hvilket tegn det midlertidigt har sin Sol)
altid er Aquarius-Leo. Dette viser, at den selvoptagne
individualitet i Leo lærer dette kors' lektie og bliver
decentraliseret, gruppebevidst og rede til tjeneste. Den
horisontale arm er Taurus-Scorpio, der viser, at begæret efter
det materielle endelig fortrænges af begæret efter de åndelige
værdier, og dette viser sig gennem prøverne i Scorpio. Jord og
vand (Taurus og Scorpio) må blandes og forbindes, og det er
denne sandhed forbundet med disse to zodiakale tegn, som
ligger bag al lære om dåb og renselse. Taurus' jordiske
materielle begær må i rette tid bringes under det rensende
vands indflydelse i Scorpio. Dåb ved vand (et navn for den
anden indvielse) kræver en forberedende prøve- og
renselsestid, og dette skal erfaringen i Scorpio give. På
samme måde må ild og luft (Leo og Aquarius) også forenes,
og således må de fire elementer, såvel som seks ud af de syv
stråler, alle yde deres bidrag til at kvalificere mennesket i
Scorpio til de sidste stadier på vejen.

Planeternes placering i dette tegn er også højst afslørende
og i overensstemmelse med det almindelige formål med
erfaringen i Scorpio, som ovenfor beskrevet. Uranus er
forhøjet i Scorpio, Venus' kraft er svækket i dette tegn, mens
Månen har sit fald. [side 207] Hvad beskriver disse
kendsgerninger rent symbolsk? Lad mig se, om jeg kan
anskueliggøre for jer den skønhed, der ligger i disse ting.
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Uranus er den planet, hvis kendetegn er den
videnskabelige tænkning, hvilket på dette trin i disciplens
karriere betyder, at han eller hun kan begynde at leve det
okkulte liv, og at den guddommelige kundskabs vej kan
overtage mystikerens følelsesfulde vej. Det betyder også, at
kundskab kan transmuteres til visdommens og lysets vej.
Dette bringer nødvendigvis viljesaspektet eller den første
stråles indflydelse ind i billedet (Vulkan) forenet med den
syvende stråle (Uranus), der skaber den ønskede
manifestation på det fysiske plan. Uranus indleder derfor en
ny livsorden og nye vilkår, og dette vil – når det er udviklet i
disciplens liv – igen skabe en forståelse af tingenes virkelige
årsager, samt ønsket om at ændre den gamle orden og den
gamle orientering til en ny. Dette bevirker hjulets vending.
Det kan ganske tydeligt ses i dag i forbindelse med
menneskeheden og verdensbegivenhederne. Den logiske følge
heraf er, at Uranus' indflydelse til sidst skaber en udviklet
åndelig bevidsthed i modsætning til den menneskelige; af
denne grund er Uranus forhøjet i dette tegn og indtager en
stilling af magt og målrettet indflydelse.

Venus, den intelligente tænkning, er svækket i dette tegn,
fordi intellektet – der er blevet udviklet og anvendt – nu må
underordne sig en højere sjælskraft, den åndelige intuition.
Tankens søn, sol-englen, må nu manifestere sig som en Guds
søn. Denne sol-engel må, når den er den herskende, til sidst
træde til side for den guddommelige nærværelse. Denne har
den hidtil tilsløret og skjult. Venus må aftage i styrke, og
Solen – som et symbol på guddommen – må vokse i
indflydelse og til sidst indtage sin plads. Således er de
symbolske og esoteriske betydninger.

Månen betragter man her som værende virksom ud fra sit
sande væsen; den udtrykker derfor symbolsk det, der er dødt.
Månen står her for personligheden, og i den endelige sejr i
Scorpio besejres og overvindes personligheden fuldstændigt.
Begæret tilintetgøres, for det er ved at udtrykke begær af en
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eller anden art, [side 208] at personligheden viser liv, kvalitet,
tilsynekomst. Tænk over dette, for i Scorpio har Månen sit
fald, og dens indflydelse forsvinder.

Modsætningerne mødes altid i den discipel, der står ved
dette midtvejspunkt eller befinder sig i centrum af det faste
kors i Scorpio. Den åndelige forestillingsevne, som er den
faktor, der er til størst gavn for mennesket, træder efterhånden
i stedet for det gamle blændværk, hvormed vi har bygget den
falske verden, hvori vi synes at leve, røres og have vort
væsen. Det vellevned, som tog sin begyndelse i Taurus, viger
i Scorpio for disciplens uselviske indstilling; ærgerrighed
erstattes af sjælens udøvende aktivitet, mens en fastholden
ved personlighedsbegær, personlige sympatier og antipatier,
transmuteres til sjælelig målbevidsthed. Sjælsnaturens skjulte
kræfter – hemmelige og misbrugte, fordi de er blevet
misforstået og forkert anvendt og derfor ledet i forkert retning
– bliver afløst af indvielsens mysterier, og den praktiske
forståelse af energierne bliver dermed overdraget modtageren.
Det er nogle af de store forvandlinger, der finder sted i den
discipels liv, som med intelligens underkaster sig prøverne og
vanskelighederne i Scorpio.

De forskellige astrologer er ikke enige om de tre dekanater
og deres herskere. En gruppe opstiller Mars, Solen og Venus,
som herskere i dekanaterne i Scorpio, mens en anden gruppe
betragter Mars, Jupiter og Månen som de tre herskere. Måske
ligger sandheden i begge konklusioner, hvis vi betragter dem
fra den esoteriske synsvinkel eller ud fra det uudviklede
menneskes. Dette vil være et interessant spørgsmål for
astrologer at undersøge og studere. En dag vil de komme til
en klar afgørelse med hensyn til placeringen af de fem
planeter, man har foreslået som herskere i dekanaterne (man
er enige om én); jeg kan ikke sige mere om den virkelige
sandhed, fordi en ny planet er opstigende i dette tegn, og den
må mennesket først opdage og anbringe rigtigt i det store
hjuls omkreds.
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Nøgleordene for dette tegn er betydningsfulde og
oplysende. Vildfarelse og triumf – beherskelse gennem maya
og beherskelse [side 209] gennem sjælen – kamp og fred,
således er dette tegns skjulte hemmeligheder, og disse er
sammenfattet for alle disciple i de to nøgleord. På det
almindelige hjul, hvor sjælen befinder sig, blind og
tilsyneladende hjælpeløs, udgår ordet: »Og ordet lød: Lad
maya stå i flor og lad vildfarelse herske«; på det omvendte
hjul fremsiger eller synger sjælen ordene: »Kriger er jeg, og
fra kampen står jeg sejrrig frem«.

Libra, Vægten

Libra er et tegn, der har særlig interesse, men på en yderst
paradoksal måde, for meget af det interessante ved dette tegn
skyldes, at det mangler enhver form for iøjnefaldende
indflydelse – undtagen når det gælder disciplene eller dem,
der nærmer sig »vejen«. Det er et tegn for afbalancering, for
omhyggelig afvejning af værdier, og for opnåelse af den rette
ligevægt mellem modsætningernes par. Man kunne anse det
for at være det tegn, hvor den første virkelige vision af
»vejen« fremstår, og hvor det mål skimtes, som disciplen i
sidste instans må styre sine skridt hen imod. Denne vej er den
smalle knivskarpe vej, der løber mellem modsætningernes
par, og som – hvis den skal kunne trygt betrædes – kræver en
udviklet sans for værdier og evne til ret at udnytte
tænkningens afbalancerende, analytiske egenskaber. Det er
også det tegn, der står for intuitiv opfattelse, og på den
almindelige fremadskridende vej rundt i zodiaken kommer det
efter menneskets normalt drastiske erfaringer i Scorpio; disse
er sædvanligvis af en sådan karakter, at selvopholdelsesdriften
er blevet vakt i den grad, at der i menneskets svære nød (ikke
disciplen på dette tidspunkt) er blevet kaldt på sjælen, og at
dette har givet genklang. De første spæde glimt af intuitionen
er blevet opfattet og svagt registreret. Derefter følger
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erfaringen i Libra, hvor et liv [side 210] enten tilbringes i
stille eftertanke eller i en tilstand af statisk passivitet; det kan
være et liv, der leves i afbalancering og i afvejning af dette
eller hint, og hvor det besluttes, til hvilken side vægtskålene
skal synke, således at der i det næste tegn vil indtræde visse
planlagte resultater. Den følgende Virgo-tilværelse vil enten
blive en tilværelse, hvor personligheden eller den
materialistiske natur slår igennem under indflydelse af
Jomfruens materialistiske aspekt, Moderen, eller en
tilværelse, hvor der vil vise sig en langsomt frembrydende
sjælsvibration, der antyder det skjulte åndelige liv, som
jomfrumoderen er den forudbestemte vogter af. Efterhånden
som der gøres fremskridt, periodisk eller cyklisk, livshjulet
rundt, intensiveres karakteren af disse erfaringer og
vibratoriske aktiviteter, indtil den tid kommer, da hjulet
begynder at gå den modsatte vej. Derefter fører Libra videre
til Scorpio, og det aktive sjælsliv (aktivt gennem
personlighedens væsen og ikke blot på sit eget plan)
registreres, optegnes og bemærkes i Virgo, afbalanceres og
vurderes i Libra, for til sidst at tilvejebringe de prøver eller
prøvelser mellem sjælen og personligheden, som sidstnævnte
kæmper imod med styrke og beslutsomhed for at bevare
status quo mellem begges afbalancerede væsen, hvor
personlighedens indflydelse ikke har mulighed for at få
overtaget.

Libra kan også omtales som den meditationsform, man har
undervist i både i østen og vesten. Den kan derfor betragtes
som »mellemstadet mellem to aktiviteter«, hvilket er den
forklaring, der gives om det trin i meditation, som vi kalder
kontemplation. I de fem meditationsstadier (som man plejer at
undervise i), har vi følgende: koncentration, meditation,
kontemplation, illumination og inspiration. Disse fem stadier
er paralleller til de fem rent menneskelige tegn i zodiaken:
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1. Leo – koncentration – sjælslivet koncentreret i formen.
Individualisering. Jeg-bevidsthed. Det uudviklede og
almindelige menneske. Menneskelig erfaring.

2. Virgo – meditation – sjælslivet, således som mennesket
fornemmer det, svangerskabsperioden. Det skjulte
Kristusstadium. [side 211] Det intelligente menneske.
Personligheden, der skjuler Kristuslivet.

3. Libra – kontemplation – sjæls- og formlivet afbalanceres.
Ingen af dem dominerer. Ligevægt. Et mellemstade, hvor
sjælen ruster sig til kamp, og personligheden venter. Dette
er prøvestadiets vej. Dualiteten er kendt.

4. Scorpio – illumination – sjælen sejrer. Erfaringen i Taurus
er fuldbyrdet. Det astrale blændværk bristet. Sjælslyset
strømmer ind. Discipelskabets vej. Disciplen.

5. Sagittarius – inspiration – forberedelse til indvielse. Sjælen
inspirerer personlighedens liv. Sjælen udtrykker sig
gennem personligheden. Den indviede.

Jeg vil her erindre jer om, at selv om indvielse finder sted i
Capricorn, er mennesket en indviet, inden det bliver indviet.
Dette er den virkelige hemmelighed ved indvielse.

Vi ser derfor den aktivitet, hvori personligheden vokser og
udvikles, men samtidig tilslører og skjuler den det skjulte
»hjertets menneske«, som er Kristus i enhver
menneskeskikkelse. Så kommer mellemstadet, hvor ligevægt
opnås mellem disse to, og hvor ingen af dem dominerer.
»Vægtskålene vejer op og ned«, går i den ene eller den anden
retning, eller – som det undertiden udtrykkes – mennesket
svinger mellem modsætningernes par. Heraf betydningen af
dette tegn for menneskets livsudfoldelse og heraf også dets
ganske særlige vanskeligheder; det tilvejebringer de
ejendommeligt modstridende erfaringer, som først føles så
uendelig forvirrende for det menneske, som søger at være
menneske fuldt og helt, men som i sig selv ser både
hæmninger og tilskyndelser, der driver det videre til noget,
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der er højere end mennesket; det gælder siden hen også for
aspiranten eller disciplen. Al dets interesse og stræben drejer
sig om sjælslivet, alligevel ser det i sig selv det, der hele tiden
søger at drage det tilbage til de gamle veje, de gamle vaner og
de gamle begær.

Dette tegn kaldes undertiden for »dommens sted«, for det
er her beslutningen tages, terningen kastes, som skiller
»fårene fra [side 212] bukkene« eller skiller de stjernebilleder,
der styres af Aries (vædderen eller lammet) fra dem, der
styres af Capricorn, Stenbukken. Det markerer i virkeligheden
skellet mellem det almindelige hjul og det omvendte hjul. I
tiden før Leo-Virgo blev opdelt i to tegn, var Libra
bogstavelig talt midtvejspunktet. Situationen var dengang
følgende:

Aries Taurus Gemini Cancer Leo-Virgo
LIBRA

Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

og i denne runde i zodiaken er hele menneskehedens historie
skildret. Den omfatter menneskets første mentale gennembrud
i Aries (viljen til manifestation) og begyndelsen til det
udadvendte liv; vi ser dets målrettede begær i Taurus, der
fører til manifestation; derefter opstår dets dualistiske
bevidsthed i Gemini eller erkendelsen af sjæl-legeme
forholdet; den fysiske inkarnationsproces bevæger sig fremad
i Cancer, fulgt af den dualistiske udvikling af sjæl-legeme,
eller den subjektive og objektive bevidsthed, og gud-
mennesket i Leo-Virgo. Derefter kommer Libra, hvor der til
sidst opnås ligevægt mellem det åndelige menneske og det
personlige menneske, og her tilrettelægges skuepladsen for
den sidste femfoldige proces, der i virkeligheden subjektivt
korresponderer med den ydre eksistensform på den
udadgående vej, og denne proces fortsætter på den
indadgående vej eller vejen tilbage. Derefter vender hjulet, og
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nu begynder nyorienteringen og discipelskabet i Scorpio,
disciplens målrettede og beherskede liv i Sagittarius,
indvielsen i Capricorn, der efterfølges af tjeneste i Aquarius
og af verdensfrelserens arbejde i Pisces og endelig frigørelse.

I denne verdensperiode ser vi opdelingen af tegnet for
sphinxen i to tegn (Løven og Jomfruen, sjæl og form), fordi
menneskets evolution og bevidste erkendelse er nået så vidt,
at dualitetsbegrebet opfattes; det er først ved det, man kalder
»dommedag«, at der findes endnu en sammensmeltning sted,
og Virgo-Libra [side 213] vil udgøre ét tegn, for da vil
menneskets modstridende dualitetsfølelse være ophørt, og
vægtskålene vil da til sidst have indstillet sig til fordel for det,
som jomfru-moderen har skjult i æoner og afholdt fra at
komme til udtryk.

Denne yderste dom vil, hvad denne planetariske cyklus
angår, finde sted i den næste store verdenscyklus, og til den
tid vil to tredjedele af menneskeheden have udviklet
Kristusprincippet på det ene eller det andet af de mange
udviklingstrin og befinde sig på et af de sidste stadier på
evolutionsvejen; de vil enten være disciple på prøve eller
antagne disciple eller også befinde sig på indvielsesvejen. Til
sidst vil der på gådefuld vis kun være ti tegn tilbage i
zodiaken; Aries og Pisces vil danne ét tegn, for »afslutningen
er som begyndelsen«. Dette dualistiske og sammensatte tegn
kaldes i nogle af de gamle bøger for »Fiskenes tegn med
Vædderens hoved«. Vi får herefter:

1. Aries-Pisces 6. Virgo-Libra
2. Taurus 7. Scorpio
3. Gemini 8. Sagittarius
4. Cancer 9. Capricorn
5. Leo 10. Aquarius

Ild og vand vil derefter forbinde sig og skjule den fortid, som
er forbi, i stedet for at skjule fremtiden, således som det nu er
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tilfældet. Jord og luft vil da gå sammen, og på den måde vil
den gamle profeti, gentaget i Bibelen, at »der ikke mere vil
være hav« vise sig at være sand. Luft (himlen) vil derefter
»være kommet ned på Jorden«, og sammensmeltningen vil
være grundfæstet.

I kosmisk forstand, og ikke i individuel forstand, vil den
kosmiske Kristi udfoldelse nu manifestere sig, hvilket »hele
skabelsen venter på«; således vil begæret fuldbyrdes som et
resultat af trofast åndelig stræben. Da, og først da, vil »alle
nationers begær komme« og han, på hvem alle mennesker
venter, vil komme til syne. [side 214]

Begærets historie kan findes i de fire tegn: Taurus, Libra,
Scorpio og Pisces.

1. Taurus – begærets tyr. – Det materialistiske begær hersker.
(Liv)

2. Libra – afbalanceringen af begæret. – Begærets modsatte
yderpunkt er afvejning eller ligevægt.

(Balance)
3. Scorpio – det åndelige begærs sejr. – Den sejrrige sjæl.

(Kvalitet)
4. Pisces – det guddommelige begærs fuldbyrdelse. – »Alle

nationers begær«. Den kosmiske Kristus.
(Tilsynekomst)

Derfor finder det afbalancerede livs individuelle erfaring sted
i Libra, hvor der foretages forsøg med det deraf følgende
udslag af vægtskålene i den ene eller den anden retning, indtil
enten begæret eller den åndelige stræben vejer tilstrækkelig
meget ned og viser den vej, som mennesket må gå på netop
det tidspunkt. Også menneskeheden gør sin erfaring i Libra,
hvor der foregår de samme tilpasninger og forsøg, men denne
gang er hele menneskeheden involveret og ikke kun et enkelt
menneske. Denne gruppe-erfaring, der erhverves på det
mentale plan, vil først blive gjort, når alle mennesker er blevet
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mentalt polariserede, og den vil finde sted og udgøre den
dommens dag, som der tidligere er henvist til. Forløberen for
dette er »krisepunktet« i Libra, den nuværende
verdenssituation og den nødvendige tilpasning; denne gang
sker afbalanceringen dog på det astrale plan, og menneskenes
begær er i overvejende grad den afgørende faktor, hvorimod
det i den næste store cyklus vil være menneskenes tænkeevne,
der har den afgørende betydning. I dag bliver tidsalderens
førende mennesker – disciple, aspiranter og intellektuelle –
prøvet under Scorpio-erfaringen, mens den store masse
befinder sig i Vægten; byrden af massernes begær vil enten
hæve dem op mod åndelig [side 215] beslutsomhed eller
tynge dem ned mod materielle og selviske mål.

Det er på grund af denne afbalancerende kvalitet i Libra, at
dette stjernebillede mere end nogen af de andre kan forbindes
med seksual-problemet på en mere specifik måde. Den
almindelige astrologi-studerende plejer at forbinde det
seksuelle med Taurus og Scorpio-tegnet. Dette skyldes
sandsynligvis det, at Tyren ofte betragtes som symbolet på det
ukontrollerede seksualprincips vilde drifter, og fordi der i
Scorpio anvendes fundamentale prøver. For de fleste
aspiranter på de tidlige stadier er det seksuelle et
fundamentalt problem. Imidlertid er det rent esoterisk i Libra,
at hele spørgsmålet kommer frem og i stigende grad vil kræve
et svar. Det er også i Libra, at afbalanceringen af
modsætningernes par må finde sted og nå en løsning gennem
den klart skelnende tænkeevnes aktivitet og skabelsen af et
ligevægtspunkt mellem de maskuline og feminine principper.
Dette er igen (for det er en del af den tilbagevendende
symbolik) dybest set det problem, der består mellem fårene og
bukkene, mellem negativ og positiv, og dem, der blindt følger
enten instinktet eller vanen, og dem der frit klatrer, hvorhen
de vil, og som i deres holdning og indstilling styrer sig selv.
Denne selvstyring kan føre dem i den ene eller den anden
retning på livets hjul, idet de enten følger retningen for
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selvisk begær eller åndelig stræben, men man må huske, at de
med overlæg og forsæt og efter nærmere eftertanke og
afbalancering af de forskellige veje gør, som de vil, og som
det synes dem ret og ønskeligt. Dette er i sig selv af
grundlæggende værdi, og deraf lærer de; for al handling
skaber resultater, og den kritiske tænkeevne afvejer årsag og
virkning mere nøjagtigt end noget andet.

Det er ikke min hensigt her at anvise løsningen på
seksualproblemet. Menneskeheden vil uvægerligt arbejde sig
ud af det, efterhånden som æonerne går, og efterhånden som
flokinstinktet viger for aspirantens og intelligensens
velovervejede og selvbevidste indstilling. Jeg vil dog minde
jer om, at flokinstinktet i relation til det seksuelle bunder i
enten et normalt og naturligt [side 216] dyrisk instinktivt
begær eller i en følelsesmæssig indstilling, og af disse er den
sidste kategori langt den værste og indebærer langt dybere
liggende årsager til vanskeligheder. Den følelsesmæssige
indstilling strækker sig lige fra fri kærlighed og almindelige
løse forhold til det ortodokse, snævre og bigotte kristne
standpunkt, således som man normalt forstår det, selv om det
ikke var på den måde, Kristus anskuede livet. Ifølge denne
snæversynethed og normale angelsaksiske indstilling (en
følge af middelalderens lære) betragter man det seksuelle som
ualmindeligt syndigt, altid uønskeligt, og som noget, man må
se at komme over, og som må holdes hemmeligt i baggrunden
af den kristne bevidsthed, hvor det ligger gemt som et lystent
mysterium. Dette igen skyldes Pauli indflydelse og ikke Kristi
lære.

Denne holdning og indstilling har skabt en voldsom
reaktion, som i dag er på sin højde, og dette igen er både
uønskeligt og farligt, hvilket alle voldsomme reaktioner er, for
det ene er lige så forkert som det andet; det er i vægtskålenes
midtpunkt eller i hjulets nav, at det sande perspektiv og den
antydede handling rigtigt kan ses. Når det grundlæggende
forhold kønnene imellem engang er oprettet, og sjæl og
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legeme (negativ og positiv) for bestandig er knyttet sammen i
verdensaspiranternes liv, da vil vi se, at verdenslæren på rette
måde behandler det fysiske seksualproblem. Denne lære vil
opstå, når alle åndeligt indstillede lærere fra begge halvkugler
forener deres bedste synsvinkler og lader dem smelte sammen
til en højere enhed, der vil rumme østens og vestens erfaring
og den mystiske og videnskabelige tilnærmelse til et
mysterium, som både er af fysisk (hvad der kræver
videnskabelig forståelse) og mystisk art (som kræver åndelig
fortolkning). Det vil indbefatte lægevidenskabens hjælp og
konklusioner, hvis den tiltrængte kloge og fysiske vejledning
skal gives, samt hjælp fra Indiens yogiers kulturelle viden i
forbindelse med den energi, der flyder gennem centrene – i
dette tilfælde sakral-centret. Gennem upartiske og retskyndige
verdensmenneskers intelligente virke vil til sidst menneskets
søgen efter en afbalanceret og ønskelig anskuelse nå til vejs
ende. Ud af de mange seksuelle [side 217] erfaringer, der nu
bliver gjort, vil den kommende generation nå til et
ligevægtspunkt, og som en følge deraf vil de tynge
vægtskålene i den ønskede og tilstræbte retning. Herom
hersker der ingen tvivl; det er kun et spørgsmål om tid, og den
kan astrologisk fastsættes. Gennem juridisk kyndige
mennesker vil det seksuelle forhold engang ved den rette
lovgivning blive en sand og guddommelig funktion, som man
vil værne om ved den rette undervisning af de unge og de
uvidende, og ved den rette handlemåde hos ungdommen og
den højt intelligente, opvoksende generation – vore dages
børn og spædbørn.

Det, som har fået menneskeheden til at behandle dette
vigtige problem på den i dag så kaotiske og uintelligente
måde, er de tillærte forkerte seksuelle vaner, den udbredte
prostitution (i forbindelse med mænd såvel som kvinder), den
voksende homoseksualitet (ikke i dens sjældne fysiologiske
former og medfødte anlæg, men homoseksualiteten som følge
af en usund mentalitet og en usund forestillingsevne, som i
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dag ligger bag så mange af dens udtryk), den snæversynede
kristne arv, som er et »skyldkompleks«, hvad det seksuelle
angår, samt en arv, der består i sygdomsbefængte fysiske
legemer, der er seksuelt over- eller understimulerede.
Løsningen findes ikke i religiøse erklæringer, baseret på
forældet teori, eller i fysiologiske forbud eller legaliserede
udsvævelser; heller ikke vil den komme gennem en
lovgivning, der er inspireret af forskellige åndsretninger i
noget som helst samfund eller nogen som helst nation.
Løsningen vil komme som et resultat af den forenede
virksomhed i den åndeligt tænkende bevidsthed, den kritiske
indstilling, den intellektuelle opfattelse og den stadige trang
til evolution. Intet vil kunne forhindre, at løsningen kommer,
og at den ønskede indstilling opstår og at de forhold,
hvorunder det seksuelle kan finde sit rette udtryk, vil finde
deres form. Som I ved, styrer Libra retsvæsenet og
opretholder balancen mellem såkaldt ret og uret, mellem
negativt og positivt og også mellem øst og vest. Sidstnævnte
eksempel på tilpasning vil I måske synes er en tom talemåde,
men når den ægte og rigtige forbindelse er etableret mellem
orienten og vesten [side 218] (hvilket endnu ikke er tilfældet),
vil det ske gennem Libras virke og den lovgivende magt.

Libra har været »lovens garant«. Lovgivningen har hidtil
været travlt beskæftiget med at håndhæve den negativitet og
frygtsomme indstilling, som er overleveret til os fra
Moseloven, der idømmer os straf for overtrædelser. Dette har
rimeligvis været et nødvendigt stadium for den unge
menneskehed og for bevarelsen af et »formynderskab« for
menneskene. Men menneskeheden er ved at nå
modenhedsalderen, og der fordres nu en anden fortolkning af
Libras mål og hensigter gennem lov og ret. Loven skal være
forvalteren af en positiv retskaffenhed og ikke kun et tvangens
værktøj. Ligesom vi forsøger at fjerne magt fra vore nationale
forbindelser, og ligesom det i dag er indlysende, at de
drastiske straffeforanstaltninger ikke har haft held til at
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forebygge forbrydelse eller afskrække folk fra voldsom
selviskhed (for det er al forbrydelse), og ligesom den sociale
indstilling (i modsætning til den anti-sociale indstilling hos
alle lovbrydere) anses for at være ønskelig og læres i vore
skoler, således er det begyndt at dæmre i den offentlige
bevidsthed, at man må nærme sig ungdommen og indprente
den de rette relationer og fremme selvbeherskelse og
uselviskhed, og disse begreber er i sandhed det subjektive og
ofte ikke erkendte mål for ethvert retsvæsen.

Libras indflydelse burde udøves allerede i barndommen ad
åndelige baner. Kriminaliteten vil blive udryddet, når det
miljø, som børnene lever i, bliver forbedret, når man i de
tidlige udviklingsår har opmærksomheden rettet mod
kirtelbalancen samt tænder, øjne og øren, den rigtige
kropsstilling og den rigtige ernæring; samtidig må tiden
inddeles rigtigt, og den esoteriske psykologi og esoteriske
astrologi må give deres kundskabsbidrag til opdragelsen af
ungdommen. De gamle metoder må vige for de nye, og den
konservative indstilling må opgives til fordel for religiøs,
psykisk og fysisk opdragelse og forskning, videnskabeligt
anvendt og esoterisk motiveret. Når jeg siger religiøs, mener
jeg ikke en doktrinær og teologisk lære. Jeg mener
kultiveringen af den indstilling og de forhold, der vil vække
virkeligheden i mennesket [side 219] og rykke det indre
åndelige menneske frem i bevidsthedens forgård og således
skabe erkendelsen af den iboende Gud.

Jeg vil ikke skrive mere om dette emne. Jeg har udbredt
mig i nogen grad om det seksuelle og retsvæsenet, fordi begge
områder styres og betinges af Libra, og dette vil mere og mere
være tilfældet. Emnet er for vidtstrakt og for vigtigt til, at jeg
kan gøre andet end at antyde retningslinjer for en tilnærmelse.
En flygtig behandling af problemet er ikke til nogen virkelig
nytte. I denne overgangsperiode, som verden nu er inde i, og i
det mellemstade mellem to aktiviteter – Fiske-tidsalderens,
som er ved at forsvinde, og Vandbærer-tidsalderens, som er
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på vej – vil Libra til sidst være den herskende, og i slutningen
af dette århundrede vil vi i stigende grad se, at Libras
indflydelse i udtalt grad får overtaget og vil indtage en stærk
position i det planetariske horoskop. Der er derfor ingen
grund til virkelig bekymring.

En bestemt forbindelse eller konfiguration af stjerner –
hvoraf stjernen Regulus i Leo er den ene – vil skabe en
situation, der bevirker en nyorientering inden for retsvæsenet;
dets funktioner og pligter vil blive centraliseret til gavn for
verden, og mens dette sker, vil lovgivningen for børn få stor
betydning og blive den motiverende kraft. Denne juridiske
foranstaltning vil hovedsagelig Rusland gøre sig til talsmand
for, og den vil blive støttet af Amerikas Forenede Stater.
Inden år 2035 vil en sådan lovgivning være universel i sin
indflydelse og magt.

Alt dette vil ske, fordi Libra styrer det nuværende
mellemstade og måske kunne betragtes som »herre over
ingenmandsland«, som en af visdommens mestre for nylig
kaldte det.

Hvis man sætter sig ind i Bhagavad Gita og i Arjunas
problem, da han i fortvivlelse satte sig mellem de to stridende
hære, vil det kaste lys over sagen, hvad Libra angår. Det store
slag, som der berettes om i dette urgamle skrift fra Indien,
fandt virkelig først sted i midtatlantisk tid i Libra-tegnet. Den
store konflikt i den nuværende ariske periode føres på en
højere udviklingsspiral og står under Scorpios indflydelse.
Konflikten i fortiden forberedte verdensdisciplen på prøve,
dvs. menneskeheden, til vejen [side 220] for sandt
discipelskab. I vor tid forbereder den verdensdisciplen til
indvielse. I løbet af det umådelige spand af tid, der er gået
mellem de afgørende begivenheder i Atlantis og op til vor tid,
er der sket en stor nyorientering på livets hjul; siden da er
adskillige millioner mennesker gået fra Scorpio ind i Libra (i
symbolsk forstand), og er dér blevet »vejet på vægten«;
derefter har de atter koncentreret deres ønsker og begær i en
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åndelig stræben og forstærket deres beslutning om at gå
videre; således er de nu vendt tilbage til Scorpio på det
omvendte hjul. Dvæl lidt nærmere ved denne tanke, for den
udgør det virkelige problem for størstedelen af intelligente
mennesker i vor tid.

Som I allerede ved, er Libra en af de fire arme på det
kardinale kors. Dette forklarer vor vanskelighed med at forstå
den sande natur af dens indflydelse. Betydningen af de
energier, der kommer til udtryk i vort solsystem gennem de
fire arme på dette kors eller gennem de fire stjernebilleder
Aries, Cancer, Libra og Capricorn, kan sammenfattes i de fire
ord: Skabelse, manifestation, lovgivning og indvielse.
Rækkevidden og betydningen af disse ord, som jeg her har
givet jer, vil det falde jer svært at forstå.

Kosmisk betyder de det guddommelige væsens virke, når
ånd og materie bliver bragt i en bestemt forbindelse og efter
den guddommelige plan skaber den sammensmeltning af
levende energier, der vil være stærke nok i tid og rum til at
bringe denne plan til den ønskede fuldbyrdelse. Dette er
skabelse eller Aries i aktivitet. De betyder også den objektive
tilsynekomst af den tankeform, som Gud således har skabt, og
som indeholder Guds ønske, vilje, hensigt og plan. Dette er
manifestation eller Cancer i aktivitet. De betyder endvidere
gennemførelsen af planen under en åndelig og naturlig lov,
som i sin udformning er evolutionær; dette er evolutionens
mål og dens udtryk, og den åbenbarer til stadighed Guds
væsen, for de love, hvorunder vort solsystem styres, er udtryk
for Guds kvalitet og beskaffenhed. Dette er lovgivning eller
Libra i aktivitet. Endelig betyder de indvielsesprocesser,
hvorunder den skabende plan skridt for skridt og lidt efter lidt
realiseres i bevidsthed under loven og ved hjælp af erfaringer,
[side 221] indhøstet i manifestation. Planens udfoldelse sker
således gennem en fremadskridende række af begyndelser, af
manifestationer og fuldbyrdelser – alle relative begreber, der
imidlertid fører til en absolut fuldendelse. Dette er indvielse

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



eller aktivitet i Capricorn. Alt dette sker på et uhyre stort og
for den menneskelige forstand og forståelse ufatteligt plan.

Men bevidsthed om og forståelse af den større hensigt, der
ligger bag den mere eksoteriske mening med bevidsthedens
udfoldelse i dette solsystem, på planeten og i mennesket, skal
til sidst opnås hen imod slutningen af den evolutionære
proces. Når denne forståelse udfolder sig, bliver mennesket en
indviet, det forlader sin plads på det faste kors og begynder
den relativt langsomme bestigelse af det kardinale kors.
Derefter bliver det medarbejder i den store skabende proces
og hensigt. Det begynder at skabe sin egen udtryksform på det
kardinale kors, og impulsen fra Aries begynder at vise sig for
det. Endnu forstår mennesket det ikke. Det manifesterer
bevidst det i verden, som det har i sinde at udføre, og derefter
åbenbarer Cancer sin hemmelighed for mennesket. Det bliver
sin egen lovgiver, styrer klogt sin opførsel, behersker med
forstand sine impulser, og derefter gør Libra det muligt for
mennesket at holde den materielle og den åndelige lov i
ligevægt. Når mennesket har gjort alt dette, opdager det, at
det er rede til at indlade sig på nye og dybere forsøg, (burde
jeg kalde dem erfaringer?) og som deltager i den
guddommelige plan, og som medarbejder i den
guddommelige hensigt bliver mennesket nu sin egen indvier
og er således rede til en indvielse. Sådan er det åndelige livs
paradokser. Men hemmeligheden ved det kardinale kors
åbenbares først for det menneske, som har besteget det faste
kors og stået dets firfoldige erfaring igennem. Det er ikke
muligt at sige mere end det, jeg har sagt.

Libra er et lufttegn; der er tre lufttegn i zodiaken, og deres
indbyrdes forhold er meget interessant at studere; den
studerende vil finde det umagen værd at undersøge dette
nærmere, såvel som alle de betydningsfulde tripliciteter.
Hvert af disse tegn befinder sig i et af de tre kors: [side 222]
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1. Gemini, Tvillingerne. . . . . . . Det bevægelige kors. . . . . . Dualitet

2. Libra, Vægten. . . . . . . . . . . . Det kardinale kors.. . . . . . . Ligevægt

3. Aquarius, Vandbæreren. . . . . Det faste kors. . . . . . . . . . . Indvielse

Disse tre repræsenterer dualiteten – som er sanset, overvundet
og opløftet i den store verdenstjeners syntese.
Verdenstjeneren identificerer sig med det himmelske
menneske, og bringer sit bidrag i tjeneste for helheden. Dette
bidrag har verdenstjeneren fravristet den samlede energi
under sin erfaring på livets hjul. Glem ikke, at indvielse blot
er et andet navn for syntese og sammensmeltning.

Fra en anden synsvinkel har I:

1. Gemini, Tvillingerne. . . . Tænkeevne. . . . . . . . . Dualitetens årsag

2. Libra, Vægten. . . . . . . . . Højere tænkning. . . . . Syntesens årsag

3. Aquarius, Vandbæreren. . Universel tænkning. . . Sjæl

Disse tre tegn er frem for alt tegn, der står for Guds tanke,
således som den giver sig udtryk gennem mennesket; den
lavere tænkning hersker først og forårsager erkendelsen af
selvet og ikke-selvet, eller den væsentlige dualisme, der ligger
til grund for al manifestation; men den højere tænkning
forøger til stadighed sin magt og herredømme og forårsager
afbalanceringen af modsætningernes par gennem den
illumination, som den bibringer den lavere tænkning. Derefter
bliver sjælen, tankens evige søn, den sidste og endelige
syntese, der koncentrerer og forbinder den universelle tanke
med de to lavere aspekter af Guds tanke.

Disse antydninger skulle tjene til at vise jer et af de store
indbyrdes forhold, der eksisterer mellem de tre kors, og dem
skal vi senere beskæftige os med, når vi drøfter dem i
nærmere enkeltheder i en anden del af dette afsnit om
esoterisk astrologi.

Det er interessant, at ifølge bemærkningen til tabel V er
både Libra og Gemini udeladt fra listen. Det er ikke en
forglemmelse, men et spørgsmål af virkelig betydning og en
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udeladelse, der fortjener opmærksomhed. Denne udeladelse
beror på to kendsgerninger: For det første, at der var en tid,
som I har hørt, da der kun var ti tegn, og i disse svundne tider
var der ligesom også i dag [side 223] meningsforskelle
mellem de astrologiske videnskabsmænd; man var ikke enig
om, hvad de ti tegn kunne være, og i den forbindelse opstod
der adskillige åndelige retninger, men hovedsagelig to af
betydning. Den ene gruppe forenede Leo-Virgo i ét tegn og
forevigede sin tro i sphinxen; den anden udelod ganske
Gemini og Libra. Første gruppe, Leo-Virgo, eksisterede
tidligere end den sidstnævnte, hvis dyrekreds i virkeligheden
havde elleve tegn. Dette er en kendsgerning, som har
betydning for jer i dag. For det andet er det værd at bemærke
og relativt vigtigt, at Gemini og Libra er de to helt
menneskelige tegn; tegnene for det almindelige menneske.
Gemini på det bevægelige kors står for menneskets
menneskelige egenskaber, mens Libra på det kardinale kors
hersker over menneskets subjektive og åndelige liv. De andre
tegn fører i deres fuldendelse mennesket hinsides den
almindelige menneskeheds stadium og skaber følgende
bevidsthedsstadier:

1. Aries og Virgo. – Den kosmiske Kristus. Universel og
individuel.

2. Taurus og Pisces. – Verdensfrelserne; dvs. Buddha og
Kristus.

3. Leo og Aquarius. – Verdenstjenerne; dvs. Herkules.
4. Sagittarius og Capricorn. – De verdensindviede; dvs.

mestrene.
5. Cancer og Scorpio. – De sejrende disciple.

Det vigtigste ved Gemini og Libra – hvad menneskeheden
angår – er rent menneskeligt at opnå det ligevægtspunkt, der
er nødvendigt, inden andre resultater bliver mulige.

Det er også særdeles belærende at studere dette tegns
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herskere. 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; deres mål er at give tankens sønner [side 224]
form og derved give dem mulighed for opofrelse og tjeneste.
Hvis man studerer dette hierarkis forhold til de menneskelige
egoer, det fjerde skabende hierarki, vil det være meget
oplysende, og det er allerede blevet berørt i min tidligere bog
En afhandling om Kosmisk Ild. De tre herskeres væsen og mål
vil da tydeligt træde frem.

Dette tegn er derfor tæt forbundet med det guddommelige
væsens tredje aspekt, og som følge deraf er det et styrende
tegn og en vigtig betingende faktor med hensyn til lov,
seksuelle forhold og penge. Tænk over dette. De tre
guddommelige aspekter er alle treenige i sig selv og
manifesterer sig på tre måder eller gennem tre mindre
aspekter, og dette tredje aspekt er ingen undtagelse fra den
regel, der ligger til grund for alle de tripliciteter, som betinger
evolutions- og manifestationsprocesserne. Det er gennem
studiet af Libra, at der vil blive kastet lys over det tredje
aspekt. Det første aspekt, viljes eller magtaspektet, giver sig
udtryk i dette tegn som lov, som lovgivning, lovgyldighed og
retfærdighed; det andet aspekt manifesterer sig som forholdet
mellem modsætningernes par (som Vægten er symbolet på),
og viser sig på det fysiske plan som det seksuelle; det tredje
aspekt viser sig som fortættet energi, og det kalder vi penge.
Det er guld i bogstaveligste forstand, og det er i ydre form
symbolet på det, der skabes, når ånd og materie føres sammen
på det fysiske plan. Det tredje aspekt er, som I ved, det
skabende aspekt, og den energi, der frembringer det ydre
håndgribelige manifestationsplan – livets formside.

Hvis de studerende derfor omhyggeligt vil studere disse tre
– lov, seksualitet og penge – således som de kommer til
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udtryk i dag, og som de vil give sig udtryk i fremtiden, vil de
få et billede af det fysiske menneskes opnåede resultater og af
fremtidens åndelige udtryksmuligheder; det vil være
belærende og værdifuldt. Forklaringen til hele denne proces
ligger i aktiviteten hos Libras tre herskere: Venus, Uranus og
Saturn.

Venus hersker i Taurus, Libra og Capricorn og er
oprindelsen til den intelligente tanke, idet den handler enten
gennem begæret (på de tidlige stadier) eller gennem
kærligheden (på de senere stadier). I Taurus betyder det
tænkningen, der giver sig udtryk [side 225] gennem det
intelligente begær, for det er kundskabens mål for det
almindelige menneske. I Libra opnås balancepunktet eller
ligevægten mellem det materielle personlige begær og den
intelligente åndelige kærlighed, for disse to kvaliteter af
kosmisk begær vil begynde at gøre sig gældende i
bevidstheden i Libra og vil blive afvejet mod hinanden. I
Capricorn står den for åndelig kærlighed, der viser sig i sin
fuldkommenhed, når arbejdet i Taurus og Libra er fuldført.
Således kan den gyldne tråd i evolutionsprocessen spores
gennem hele den zodiakale vej fra tegn til tegn, og således
kan menneskehedens historie ses, og dens mål vil skimtes i et
syn. På et noget senere tidspunkt kan den samme gyldne tråd
spores i forbindelse med de andre naturriger, men tiden er
ikke inde endnu, og et sådant emne ville vise sig at være til
ingen nytte og uden betydning. Men når der lukkes op for
menneskets bevidsthed på en sådan måde, at den kan
registrere det, der foregår og finder sted i de tre lavere
naturriger, så vil der gives yderligere forklaring og oplysning.
Dette vil ske i en periode af menneskets historie, hvor Libra
er herskende, og hvor de tre guddommelige aspekter af
treenighedens tredje person, Helligånden, skaberen – lov,
seksualitet og penge – vil levere nøglen til de tre lavere riger.
Lov, natur (den ydre form af den subjektive åndelige lov) vil
levere nøglen til dyreriget; seksualitetens eller affinitetens
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bevidsthed vil åbenbare planterigets mysterium; penge vil
afsløre mineralrigets hemmelighed; alt dette vil ske gennem
Venus' aktivitet, når man bedre forstår denne aktivitet i de tre
tegn, Taurus, Libra og Capricorn. Dette skal jeg yderligere
belyse, når vi begynder at studere videnskaben om
trianglerne. Lad det være nok at sige her, at hvert af disse tre
tegn er forbundet med et af det guddommelige livs tre
aspekter:

1. Taurus – dyreriget – lov – naturlov.
2. Libra – planteriget – seksualitet – naturlig affinitet.
3. Capricorn – mineralriget – penge – konkret udtryk for

loven om forsyning, [side 226]

og alle danner de en triangel med Libra som toppunktet og
som den herskende.

Uranus er den esoteriske hersker og er af allerstørste
betydning i dette tegn, for den syvende stråle virker gennem
denne planet; den er legemliggørelsen af princippet for
fortætning og materialiseringen af det, som behøver objektiv
manifestation, når ånd og materie bliver ført sammen. Det er
her hele mysteriet om penge ligger gemt og deres skabelse og
produktion. Jeg vil gerne her fremhæve over for jer, at det er
det guddommelige væsens tredje aspekt og det tredje aspekt
alene, som den skabende proces drejer sig om. Det er ved
forholdet mellem de tre aspekter af den guddommelige
manifestation – lov, tiltrækning og fortættet energi – at penge
skabes.

Det er her, at mange mystikere og verdenstjenere viser sig
at være nytteløse. De arbejder ud fra et alt for højt plan og ud
fra et åndeligt motiv. De arbejder normalt og naturligt ud fra
det andet aspekt (fordi det er det centrale punkt i deres
bevidsthed), hvorimod det er det tredje aspekt (ligeså
guddommeligt og ligeså betydningsfuldt), der skal påkaldes
og fremkaldes. Tænk over disse ord. Det er ikke ånd og
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materie, der føres sammen, således som okkultismen forstår
disse begreber, men sammenhænge mellem fysisk behov og
fysisk tilfredsstillelse af to håndgribelige ting, der føres
sammen gennem den skabende forestillingsevnes styrke. Det
er af denne grund, at så mange åndelige retninger viser sig at
have held til at materialisere det, der er behov for, og det er af
denne grund, at andre retninger så tydeligt mislykkes. De
arbejder ud fra et for højt plan og har ikke evnen til at
gennemføre denne materialisering. Jeg har her givet jer
antydninger, som kan give frugtbare resultater, hvis man
tolker dem rigtigt og handler ud fra det rigtige motiv, i gruppe
og med et uselvisk formål.

Gennem planeten Uranus er Libra også beslægtet med
Aries og Aquarius, og det er gennem Uranus, at det store
modsætningernes par, Aries-Libra, bringes i berøring med
hinanden i en meget dyb betydning. Gennem dens aktivitet
opstår der en intens gensidig [side 227] indflydelse, der
bidrager til en opnåelse af ligevægt i Libra i det forhold, som
havde sin begyndelse i Aries. Aries, Libra og Aquarius
danner derfor en kraft-triangel mere, som vi senere skal
betragte; disse triangler vil, som jeg tidligere har antydet,
dominere den nye astrologi på en meget interessant måde og
vil betinge opstillingen af horoskoperne for de mennesker, der
kommer i betragtning.

Libra er derfor beslægtet med fem tegn i zodiaken – Aries,
Taurus, Gemini, Capricorn og Aquarius.

1. Aries. . . . . . . Begyndelse. . . Skabelse. . . . . Evolution

2. Taurus. . . . . . Begær. . . . . . . Drivkraft. . . . Fremskridt

3. Gemini.. . . . . Dualitet. . . . . . Betingelse. . . Vekselvirkning

4. Capricorn. . . . Syntese. . . . . . Indvielse. . . . Opnåelse

5. Aquarius. . . . Mål. . . . . . . . . Inklusivitet. . . Tjeneste

Dette forhold skabes af de tre herskere: Venus, Uranus og
Saturn. Disse fem, med Libra i ligevægtspunktet, skaber en af
evolutionens sekstakkede stjerner og forbinder sig også med
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tre planeter, som ganske særligt har at gøre med at bringe
Kristusbevidstheden til udtryk i verden. 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.

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.

[side 228]

Det er af denne væsentlige grund – der er baseret på
ovennævnte treenige slægtskab – at Libra er »balancepunktet«
i zodiaken. I de fleste af de andre stjernebilleder indtræder der
på et eller andet stadium et »krisepunkt«, hvor virkningen af
den energi, der (via de herskende planeter) strømmer gennem
tegnet til mennesket, har nået sin højeste virkningsgrad. Dette
fremskynder med tiden den krise, der er nødvendig for at
frigøre mennesket fra de planetariske indflydelser, som
betinger dets personlighed og fører det mere definitivt og
bevidst ind under indflydelsen fra det zodiakale tegn. Men i
Libra er der ligeså lidt et krisepunkt som i Aries. Der er kun
ligevægtens mellemstade som en optakt til et mere effektivt
og sensitivt fremskridt på vejen. Det er det samme i Aries.
Som det esoterisk er sagt: »Før skabelse er der tavshed og
koncentrationens stilhed«. Det gælder for både Aries og Libra
– det ene i kosmisk og skabende forstand og det andet i
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individuel og fremadskridende evolutionær forstand.
Følgende planeter og deres stråler styrer det kardinale kors,

hvis ene arm er Libra:

1. Mars. . . . . 6. stråle.. . . Idealisme.. . . . . . . . Hengivenhed. . . Kamp

2. Merkur.. . . 4. stråle.. . . Harmoni gennem konflikt.

3. Uranus. . . . 7. stråle.. . . Ceremoniel orden. Lov eller magi.

4. Venus. . . . 5. stråle.. . . Konkret viden eller videnskab.

5. Saturn. . . . 3. stråle.. . . Aktiv intelligens.

6. Neptun. . . . 6. stråle.. . . Idealisme.. . . . . . . . Hengivenhed. . . Kamp

Her har vi seks planeter og fem energistråler og udtrykket for
de to linjer af åndelig energi: kærlighed-visdom i to af
strålerne og planeterne, og tre af strålerne og planeterne på
den første store energistrøm, vilje eller magt. I vil bemærke,
hvordan tre af disse stråler tydeligt disponerer vægtmennesket
til konkret forståelse, til intelligent vilje og kundskab: det er
den første stråle (der virker gennem den 3. og 5. stråle), den
femte stråle og den tredje stråle. Heraf kommer Libras
effektivitet på det fysiske plan og det udviklede
vægtmenneskes evne til at projicere den indre åndelige [side
229] hensigt eller målrettede vilje over på det fysiske plan. Et
eksempel på et menneske, der var udrustet til at gøre dette,
har vi i H.P. Blavatsky.

I dette tegn er Saturn forhøjet, for ved balancepunktet viser
der sig en lejlighed og skabes der en situation, hvor
mennesket ikke kan komme uden om at træffe et valg eller
tage en beslutning. Det er et valg, der må træffes med
intelligens på det fysiske plan i vågen dagsbevidsthed. Det er
først nu, at Saturns fulde hensigt og virke for menneskeheden
kan udvikle sig til nyttigt gruppearbejde, og det er først nu, at
menneskeheden har nået et almindeligt udbredt
intelligenstrin, der kan gøre ethvert valg til en klart bevidst
handling, der medfører ansvar. Før i tiden var der blot et par
banebrydende disciple og en håndfuld intelligente mennesker,
som man anså for at være i stand til frit at kunne vælge ved
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»balancepunktet«, at lade vægtskålene gå op eller ned. I dag
er der utallige, og heraf kommer Saturns intense aktivitet,
efterhånden som vi kommer ind i det første dekanat af
Aquarius. Herfra stammer også denne aktivitet, fordi selve
menneskeheden nu befinder sig på prøvestadiets vej. Dette
styres og kontrolleres af Libra; derfor hører vi om denne vej,
hvor der skal træffes valg og tages velovervejede skridt til
renselse, og om vendepunktet før Scorpio, der styrer
discipelskabets vej, på rette måde kan spille sin rolle.

Mars' indflydelse er svækket i Libra; dette er
mellemstadets tegn; Mars er midlertidigt i ro og samler
kræfter til en fornyet indsats i Scorpio eller til en »ansporing«
af det åndelige liv i Virgo alt efter, i hvilken retning hjulet
drejer for mennesket.

Solen har sit fald i dette tegn, fordi hverken personligheden
eller sjælen dominerer i det menneske, som er en ren
vægttype; en balance er opnået, og således »udelukker de
gensidigt hinanden rent esoterisk«. Hverken personlighedens
eller sjælens stemme er særlig hørbar, men som Den gamle
kommentar udtrykker det: »nu indtræder der en sagte
svingning. Ingen skingrende toner høres, ingen voldsomme
udsving i livets rørelser og ingen kæntring af sjælens
stridsvogn«. Betydningen af planeternes [side 230] placering i
dette tegn vil fremstå klart i jeres bevidsthed, når I studerer
dem med omhu; den dybere mening med Libra vil være klart
formuleret i jeres tanke. Dette tegns særpræg er ikke let at
definere eller begribe, fordi det i virkeligheden er syntesen af
alle tidligere kvaliteter og opnåede resultater, og nogen
tydelig fremstilling af modsætningernes par er vanskelig at få.

Om mennesket på prøvestadiets vej, eller lige ved dens
begyndelse, kunne man sige, at menneskets særpræg og
kvaliteter i dette tegn er:
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AFBALANCERING Af MODSÆTNINGERNE I LIBRA

Vankelmod og ustadighed. . . . . . . En sikker og fast indstilling.

Manglende ligevægt. . . . . . . . . . . . Ligevægt.

Forudindtagethed. Fordom. . . . . . . Retfærdighed. Dømmekraft.

Indskrænket dumhed. . . . . . . . . . . Begejstret visdom.

Falsk, prangende ydre formliv. . . . Sand og rigtig væsensytring.

Rænkespil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ærlig opførsel.

Materialistisk indstilling. . . . . . . . . Åndelig indstilling.

Det er afbalanceringen af modsætningernes par, der
undertiden kan gøre det svært at forstå mennesket i Libra; det
synes at vakle, men aldrig længe og ofte umærkeligt, for de
kvaliteter, det er i besiddelse af, afbalanceres altid til sidst.

Herskerne i dekanaterne i dette tegn bliver igen fremstillet
dualistisk af de forskellige astrologers skoler. Sepharial giver
os Månen, Saturn og Jupiter, mens Alan Leo som de styrende
planeter opstiller Venus, Saturn og Merkur. I dette tilfælde,
såvel som i andre, ligger sandheden midt imellem eller i en
kombination af begge. De sande herskere i dekanaterne i
Libra er Jupiter, Saturn og Merkur. Jeg behøver ikke at
udbrede mig om deres virkning, men vil gerne påpege, at
Jupiters indflydelse bevirker, at »døren til moderskødet
åbnes« i Virgo. Vi vil betragte Jupiter, når vi nu skal studere
det næste tegn i zodiaken.

Dette tegns ord eller nøgleord er så tydelige og klare, at
enhver forklaring fra min side kun ville tjene til at forvirre. De
går lige og utvetydigt til hjertet. Til det almindelige menneske
uden [side 231] nogen udviklet åndelig bevidsthed udgår
ordet igen og igen gennem æoner: »Og ordet lød: lad der
træffes et valg«. Til sidst kommer der svar tilbage fra sjælen
som et resultat af evolutionsprocessen: »Jeg vælger den vej,
der går mellem de to store kraftlinjer«.
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Virgo, Jomfruen

Virgo-tegnet er et af de mest betydningsfulde i zodiaken, for
Jomfruens symbolik angår selve evolutionsprocessens mål,
som er at værne, fostre og til sidst åbenbare den skjulte
åndelige virkelighed. Denne virkelighed skjuler sig i enhver
form, men den menneskelige form er udrustet og egnet til at
manifestere den på en måde, der er forskellig fra enhver
anden guddommelig udtryksform. Gennem denne
udtryksform bliver således det håndgribeligt og objektivt, som
var hensigten med hele den skabende proces. Gemini og
Virgo er nært beslægtede, men Gemini viser
modsætningernes par – sjæl og legeme – som to adskilte
væsener, mens de i Virgo smelter sammen og er af den
allerstørste betydning for hinanden; moderen beskytter
Kristuslivets kim; materien vogter, nærer og opfostrer den
skjulte sjæl. Det grundprincip, der kommer sandheden
nærmest med hensyn til Virgos mission, er »Kristus i dig,
håbet om herlighed«. Der findes ingen tydeligere og bedre
egnet definition af dette tegn end ovennævnte; jeg beder jer
hele tiden have dette i erindring, når vi nu diskuterer det sjette
tegn i zodiaken (eller det syvende, hvis man ikke tager det
omvendte hjul med i betragtning).

I alle de store verdensreligioner optræder Jomfrumoderen,
og dette vil man finde i ethvert studium over sammenlignende
religionsvidenskab. Jeg kan ikke komme nærmere ind på den
universelle erkendelse af Virgos opgave; det behøver jeg ikke,
da det [side 232] er gjort fyldestgørende af mange lærde
forskere. Men jeg vil dog gøre opmærksom på, at fire af de
navne, ved hvilke Jomfruen kaldes, er os alle bekendt og siger
os som helhed meget om den formnatur, som Jomfruen er
symbol på. Selve ordet Virgo (Jomfru) nedstammer fra og er
en forvanskning af et urgammelt atlantisk rodnavn, som blev
anvendt på moder-princippet i disse længst hensvundne tider.
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Denne Jomfru var grundlæggeren af det matriarkat, der
dengang beherskede civilisationen, og om hvilket forskellige
myter og legender bærer vidne; de er overleveret til os som
Lilith, den sidste af Jomfru-gudinderne fra atlantisk tid; den
samme tanke kan også findes i de overleverede beretninger
om antikkens amazoner, hvis dronning Herkules besejrede og
fravristede det, som han søgte. Dette er en allegori, der
belærer om det åndelige menneske, som hæver sig over
materiens herredømme. De tre gudinder er Eva, Isis og
Maria. De har en særlig og markant betydning med hensyn til
vor civilisation, for de er indbegrebet af hele formnaturens
symbolik, som vi, når den er integreret og fungerer som ét
væsen, kalder personligheden. Denne personlighed er (hvad
menneskeheden angår) den udviklede og kvalificerede
udtryksform for det guddommelige væsens tredje aspekt,
Gud, Helligånden, universets aktive intelligente og
opdragende princip. Dette aspekt skal vi studere i Leo og dér
se udfoldelsen af det selvbevidste væsen og den personlighed,
som i Virgo bliver Kristusbarnets moder. Eva er symbolet på
den mentale natur og på menneskets tænkeevne, som drages
og lokkes af den kundskab, der høstes gennem
inkarnationernes erfaring. Eva tog derfor kundskabens æble
fra materiens slange og indledte dermed menneskets lange
rejse gennem forsøg, erfaringer og udfoldelse, som rent
materielt begyndte i vor ariske tid. Isis står for det samme på
det emotionelle eller astrale plan. Eva har ikke noget barn i
armene; spiren til Kristuslivet er endnu for lille til at gøre sin
nærværelse bemærket; involutionsprocessen er endnu for tæt
på; men med Isis er man nået midtvejs; fremskyndelsen af
det, der begæres (alle folkeslags begær, som det kaldes i
Bibelen) er indtrådt, og Isis repræsenterer [side 233] derfor i
oldtidens zodiaker frugtbarhed, moderskab og barnets vogter.
Maria fører processen ned på planet eller stedet for
inkarnation, det fysiske plan, for dér at føde Kristusbarnet. I
disse tre jomfruer og disse tre Kristi mødre ser vi historien
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om skabelsen og funktionen af personlighedens tre aspekter,
gennem hvilke Kristus må finde udtryk. Selve Virgo-tegnet
står for en syntese af disse tre feminine aspekter – Eva, Isis og
Maria. Virgo er jomfrumoderen, der tilvejebringer det, som er
nødvendigt for den mentale, emotionelle og fysiske
udtryksform for den skjulte, men evigt nærværende guddom.
Disse tre udtryksformer når den nødvendige fuldkommenhed i
Leo, tegnet for det individuelle menneske, den udviklede
selvbevidsthed og personlighedens udfoldelse.

Virgo er derfor åndens polare modsætning og har
repræsenteret forholdet mellem disse to, siden de første gang
blev ført sammen i Aries og derefter skabte en erkendt
dualitet i Gemini.

Jeg vil gerne her minde jer om noget, som måske i første
omgang vil øge den eventuelle forvirring, der allerede
eksisterer i jeres tanker, men som ligger til grund for alt det,
jeg tidligere har fortalt jer. Vi har talt om de to forskellige
veje, der fører rundt i zodiaken – den almindelige vej fra
Aries til Taurus via Pisces, og den esoteriske vej fra Aries til
Pisces via Taurus. Disse to veje har med menneskets
evolution at gøre, der er det eneste, vi betragter i denne
afhandling. Men i den større involutionscyklus, som angår
massebevægelsen af ånd og materie og ikke menneskets
individualiserede fremskridt, går bevægelsen fra Aries til
Pisces via Taurus. Hemmeligheden om menneskets arvesynd
er skjult i denne sandhed, for på et vist trin i menneskets
historie fandt der en forkert orientering sted, og
menneskeheden gik som helhed imod den normale zodiakale
strøm, så at sige; det er først på discipelskabets vej, at den
rigtige orientering opnås, således at menneskeheden kan
svinge ind i den rigtige fremgangsrytme. Jeg vil derfor bede
jer skelne mellem involutionsprocessen, der påvirker de store
skabende hierarkier, og evolutionsprocessen, som påvirker det
fjerde skabende hierarki, det menneskelige. Dette er [side
234] vi dog ikke helt i stand til at studere, fordi vi, når vi selv
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befinder os midt i den evolutionære proces, identificerer os
for meget med denne proces til at kunne skelne klart mellem
det kosmiske selv og ikke-selv; endnu lærer vi kun at skelne
selvet og ikke-selvet i en ganske lille målestok i forbindelse
med vor egen udfoldelse. Det er først, når vi er blevet ét med
vor planets hierarki og med denne åndelige krafts center, som
det er det umiddelbare mål at kontakte for dem, der er på
discipelskabets vej, at det bliver muligt for os på den
evolutionære bue at fatte de brede omrids og de store bølger
af guddommelig energi, som findes på den involutionære bue.
Det er af denne grund, at et studium af zodiaken i forbindelse
med de lavere naturriger endnu ikke er muligt.

Virgo er derfor den kosmiske moder, fordi hun kosmisk
repræsenterer den negative pol til den positive ånd; hun er
den modtagende del i forhold til fader-aspektet. I et tidligere
solsystem var dette materieaspekt den vigtigste herskende
faktor, ligesom det i dette solsystem er sjælen eller
Kristusprincippet, som har den altoverskyggende betydning.
Virgo er, set ud fra visse synsvinkler, faktisk det ældste af alle
tegnene; det er en udtalelse, som jeg er helt ude af stand til at
bevise. I det første system fandtes dualitetens svage
symptomer (hvis jeg må bruge sådan et ord), hvilket er en
bevist kendsgerning i dette system, og denne sandhed er
bevaret for os i ordene, at »Helligånden overskyggede Jomfru
Maria«. Det tredje guddommelige aspekts liv virkede dengang
på den uvirksomme materies hav og forberedte (gennem
utalte æoner) denne substans til dens arbejde i det nuværende
solsystem. Det er i dette system, at Kristusbarnet, den
guddommelige bevidstheds udtryksform og resultatet af
forbindelsen mellem fader-ånd og moder-materie, nu må
opstå.

Et andet tegn i zodiaken, der også er nært beslægtet med
det tidligere solsystem, er Cancer. Man kunne sige, at Cancer
er en udtryksform (på et vidt fremskredent stadium) for
livscyklens første halvdel i det første solsystem, mens Virgo

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



er en lige så fremskreden udtryksform for den anden halvdel. I
et forsøg på at begribe situationen bør man huske, at
bevidsthedsaspektet, således [side 235] som vi forstår evnen
til at være bevidst, manglede fuldstændig; det befandt sig i en
så kimagtig tilstand, at hele processen lignede fosterstadiet i
moders liv inden stadiet midt i svangerskabsperioden, hvor
udviklingen tager fat. I vil dog ikke tage skade af at bruge
jeres forestillingsevne og således få en svag anelse om den
store evolutionsplans syntese, som i kosmisk forstand
vedrører det guddommelige væsens trefoldige personlighed.
Dette emne behandlede jeg i En afhandling om Kosmisk Ild.

Dette tegn er det sjette, og dets urgamle symbol er den
sekstakkede stjerne, som skildrer involutionens og ligeledes
evolutionens proces, der føres frem til ligevægtspunktet; dette
kommer til udtryk i Virgos forbindelse med Libra. Hvis I slår
op i et leksikon, vil I bemærke, at Virgo astronomisk anses for
at indtage det sted på himlen, hvor Libra findes. Dette er en
del af den store illusion, som astrologien har svært ved at
fatte. Der er vedvarende bevægelse og forandring i rummet;
jævndøgnspræcessionen er både en kendsgerning og en
illusion. Hele processen og dens udlægning afhænger af
menneskehedens intellektuelle evolutionstrin; menneskets
modtagelighed over for de planetariske kræfter og de
zodiakale tegns indflydelse afhænger af menneskets
reaktionslegeme og af det modtagerapparat, som det tager
med sig ned i inkarnation. Himlen, stjernebillederne, tegnene
og planeterne betyder én ting for Hierarkiet og en anden ting
for astronomerne og noget helt tredje for astrologerne; men
for det almindelige gennemsnitsmenneske er de simpelt hen
blot galakser af lys. Jeg føler, det er nødvendigt at minde jer
om dette og at understrege, at astronomiske kendsgerninger
kun er relative med hensyn til den sande og virkelige natur af
det, som der fremsættes videnskabelige erklæringer om; disse
billeder, tegn og planeter melder om liv og kraft, men ikke i
videnskabelig forstand, eller som det almindelige menneske
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forstår det. Set ud fra den esoteriske sandhed er de simpelt
hen legemliggjorde livsvæsener og udtryksformer for det liv,
den kvalitet, hensigt og målsætning, der kendetegner de store
væsener, der har bragt dem i inkarnation. [side 236]

Som I udmærket ved, er Virgo en af de fire arme på det
bevægelige kors, og, som I også ved, giver de fire energier,
der danner dette kors (for de tre kors er energistrømme, der
krydser hinanden) udtryk for menneskets mål i fire bestemte
stadier. Det bevægelige kors kaldes ofte »korset for
genfødelse« og understreger derved den bestandige
forandring, som det er symbolet på; det hedder også »korset
for de foranderlige livsvæsener«. Billedligt forestiller det de
fire kritiske punkter eller faser i den manifesterede sjæls
tilmålte tilværelse:

I. Gemini.
1. Essentiel, usammenhængende dualitet. Tvillingerne.
2. Sanset og erkendt dualitet gennem

a. Massernes sammensmeltning i Cancer.
b. Individuel bevidsthed i Leo.

Menneskehedens stadium.

II. Virgo.
1. Det åndelige livs skjulte kim-periode.
2. Det åndelige livs aktive kim-periode.

a. Svangerskabet i de tidlige stadier.
b. Stadiet for det fremskyndede liv.

Stadiet for prøvetid eller opvågning.
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III. Sagittarius.
1. Dualitetsfornemmelsen forbi. Sammensmeltning

opnået.
2. Det målrettede direkte liv.

Discipelskabets stadium.

IV. Pisces.
1. Dualitet forbundet i syntese. Man bør sammenligne

symbolerne for Gemini og Pisces.
2. Verdensfrelserens tilsynekomst.

Indvielsesstadiet.

Igennem hele denne opbygning, og som et resultat af
sjælsprincippets bestandige udfoldelse, går begrebet tjeneste
som en rød tråd. I Gemini optræder forholdet mellem sjælens
og legemets [side 237] store dualitet; på dette stadium tjener
legemet eller formen sjælen. I Virgo bytter materien eller
substansen tjeneste, og begge tjener de den anden. I
Sagittarius ser vi den begyndende tjeneste for det Ene Liv i
betydningen tjeneste for Hierarkiet, det planetariske udtryk
for tjenestebegrebet. Men i Pisces fremstår – som et resultat
af hele den evolutionære proces – den hengivne, skolede og
prøvede verdenstjener eller verdensfrelser. Det er blevet sagt,
at Virgo »indebærer tjeneste for den rent umiddelbare nutid«
eller med andre ord, at den iboende Gud fremkalder reaktion
fra formsiden, og at man tjener den derved.

De tre kors – det kosmiske, det systemiske og det
menneskelige – har et uhyre interessant forhold til hinanden;
dette vil vi opdage, når vi skal til at studere deres betydning,
deres stilling og deres stimulerende virkning i zodiaken –
deres virkning både på vor planet og på hinanden. Dette vil vi
gøre i en senere del af dette afsnit i afhandlingen.

Virgo tilhører jordtripliciteten, og når man forstår denne
triplicitet, vil man finde, at mange ting er blevet belyst. De tre
jordtegn er Taurus-Virgo-Capricorn, og de har på en særlig
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måde tilknytning til hinanden i forbindelse med den ikke-
hellige planet, vor jord. Det forhold, som vi beskæftiger os
med, er mødet mellem og sammensmeltningen af disse tre
tegns energier på Jorden og deres virkning på de naturriger,
som Jorden frembringer. Man kunne sige følgende:

1. Taurus. – Drivkraften bag evolutionen (impuls). Begær
efter erfaring, efter tilfredshed.

Kundskabens lys.
2. Virgo. – Drivkraften bag discipelskabet (målet). Begær

efter livsudfoldelse, åndeligt begær.
Guds skjulte lys.

3. Capricorn. – Drivkraften bag indvielse (tjeneste). Begær
efter frigørelse. Ønske om tjeneste.

Livets lys.

[side 238]

Alt dette er udtryk for begær, der smelter sammen med
åndelig stræben og samtidig bringer mennesket liv og lys. I
Virgo begynder man at erkende den hensigt, for hvis skyld
formlivet består, og begæret efter personlighedens
tilfredsstillelse begynder at forandres, og menneskets begær
efter indre erkendelse af den iboende Kristus begynder at
blive mere og mere fremherskende, indtil den indre åndelige
virkelighed til sidst frigøres fra materiens trældom og viser
verden sit inderste sande væsen. De samme tanker kan
udtrykkes med andre ord; kundskabens lys, som Taurus er
vogteren af, viger til side for visdommens lys, som Virgo
beskytter, og dette viger til sidst for indvielsens lys i
Capricorn. Alt dette sker og må ske på det plan, som esoterisk
kaldes »Jordens udstrålende overflade«, formplanet;
Jomfruens himmelfart og herliggørelse har endnu ikke fundet
sted, og substansens ophøjelse er endnu ikke virkeliggjort.
Det er interessant at bemærke, at det er i Scorpio, at grunden
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lægges til, at denne endelige optagelse af materien til himlen
uundgåeligt finder sted i Capricorn, og at dette visionært
skildres for os i historien om Herkules i Scorpio, da han løfter
Hydraen højt op i luften over sit hoved.

Virgo symboliserer dybderne, mørket, stilheden og
varmen; det er den dybe erfarings dal, hvor hemmeligheder
afsløres og til sidst »bliver bragt for dagen«; det er stedet for
langsomme, blide, men dog magtfulde kriser og periodisk
udvikling, der finder sted i mørket og alligevel fører til lyset.
Det er »blindhedens stadium«, som man finder i
frimurerritualerne, og som altid kommer før lysets gave.
Virgo står for »tidens moderskød«, hvori Guds plan
(tidsaldrenes mysterium og hemmelighed) langsomt modnes,
og – med smerte og ubehag og gennem kamp og konflikt –
bliver manifesteret ved slutningen af den fastsatte tid. I dag
kunne det (ejendommeligt og overbevisende) se ud til, at vi er
ved at gå ind i svangerskabets ottende måned; dette er næsten
bogstavelig talt tilfældet, hvad menneskeheden angår, for, når
vi tæller fra Virgo til Aquarius – det tegn, som vi nu går ind i
– ser vi, at der netop er otte tegn: Virgo, Leo, Cancer, Gemini,
Taurus, Aries, Pisces [side 239] og Aquarius, og dette er
sandelig garantien for, at fødslen af den nye tidsalder, af den
nye bevidsthed og af den nye civilisation og kultur er
uundgåelig og sikker.

Jeg ville gerne gøre et ophold her og forklare et punkt
nærmere i forbindelse med menneskelivets gang gennem
zodiaken. Denne fremadskriden eller gang falder i tre
hovedafdelinger:

1. Menneskehedens gang eller fremadskriden gennem
zodiaken igen og igen fra Aries til Pisces via Taurus, indtil
i Virgo-Leo (for disse to tegn betragtes esoterisk som
uadskillelige) massebevægelsen frigør det enkelte
menneske til et liv i selvbevidst fremgang og til en ændret
måde for fremskridt rundt på livets hjul. Dette ligger langt
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tilbage i tiden.
2. Det enkelte menneskes gang eller fremadskriden, som går

imod massefremrykningen; mennesket bevæger sig på
dette tidspunkt med uret fra Aries til Taurus via Pisces.
Dets liv er derefter og i lange tider overvejende asocialt i
åndelig forstand; det er selvisk og egocentrisk. Dets indsats
gælder mennesket selv og dets egen tilfredsstillelse og
personlige anliggender, og dette forhold bliver mere og
mere udpræget. Således ser den nuværende situation ud for
masserne.

3. Det nyorienterede menneskes gang eller fremadskriden fra
Aries til Pisces via Taurus. På dette sidste stadium vender
det tilbage til den samme styrede metode, rytme og
gangart, som kendetegnede den tidligere massebevægelse,
men denne gang med en ændret og skiftende holdning og
indstilling til uselvisk tjeneste, en personlighed viet til
tjeneste for menneskeheden og med en frivillig
nyorientering af sine energier, således at de rettes mod en
skabelse af syntese og forståelse. Dette vil være situationen
for masserne i fremtiden.

Fremtidens astrologer må omhyggeligt lægge sig på sinde, at
der er disse tre måder at gå frem i zodiaken på. Således er
Guds plan, for så vidt som vi i dag kan ane den. I denne plan
står Virgo, Jomfruen, for tidens moderskød og leder
personlighed-sjæl [side 240] (Leo-Virgo) gennem de tre
ovennævnte stadier eller cykler. Virgo står også for formens
moderskød og for den opfostrende moder, der vogter
Kristusprincippet i sin egen materielle substans, indtil hun,
»når tidens fylde kommer«, kan føde »Kristusbarnet«. Der er
tre tegn, der hovedsageligt er forbundet med
Kristusprincippet i denne verdensperiode:

1. Virgo. – Svangerskab – hersker over ni tegn fra Virgo til
Capricorn, inklusive Virgo.
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2. Capricorn. – Arbejde – tre tegn fra Capricorn til Pisces,
indtil den tredje indvielse, inklusive Capricorn.

3. Pisces. – Fødsel – verdensfrelserens tilsynekomst.

Når man betragter disse punkter, dukker for astrologien et
andet problem op, som jeg næsten ikke har berørt, men som
er afgørende i sine resultater. Der må og bør skelnes mellem
formens horoskop og horoskopet for det indre levende
Kristusprincip. Dette vil betinge den nye astrologi, som vil
udvikles, efterhånden som astrologerne arbejder med de
hypoteser, som jeg har fremsat. Tænk over disse
kendsgerninger i forbindelse med Kristuslivet; de er jer
bekendt teoretisk set, men deres rækkevidde og esoteriske
betydning er vanskeligt tilgængelig og ofte svær at forstå for
dem, der hører til den gamle skole, og som har en
gammeldags indstilling til sandheden. De har langt større
betydning, end man hidtil har troet.

Der er tre herskere i dette tegn:

1. Merkur. – Denne er den eksoteriske hersker. Den
repræsenterer den foranderlige energi, der udgår fra
tankens søn, sjælen. Den er ensbetydende med Solen
(sønnen) og er formidleren for eller mellemleddet mellem
faderen og moderen, mellem ånd og materie, og er dog
resultatet af foreningen af disse to.

2. Månen (Vulkan). – Denne er den esoteriske hersker. Denne
har en lignende betydning som den eksoteriske hersker.
Månen [side 241] (eller fjerde stråle energi) ses her som et
udtryk for første stråle energi, der manifesterer sig gennem
Vulkan. Månen hersker over formen, og det er Guds vilje
at ytre sig gennem formen.

3. Jupiter. – Jupiter er den hierarkiske hersker og styrer det
andet skabende hierarki, dvs. de guddommelige bygmestre
af vor planetariske manifestation (se tabellen over
hierarkierne). Det er det syvende skabende hierarki såvel
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som det andet hierarki, hvis de fem ikke-manifesterende
hierarkier er medregnet; i den dybere betydning af tallene
to og syv vil meget af det mysterium, der knytter sig til
disse hierarkier, blive åbenbaret.

Gennem disse tre planetariske herskere strømmer energierne
fra den fjerde stråle, idet de styrer 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 stråle, Guds legemliggjorde
kærlighed, strømmer ind i det manifesterede 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 tænkeevnen (Merkur), den
emotionelle natur, kærlighed (i Jupiter) og det fysiske legeme
(Månen eller esoterisk vilje) for at kunne udtrykke og
manifestere det guddommelige. Det vil stå jer helt klart, at
Merkurs opgave i forbindelse med menneskeheden er forløbet
yderst tilfredsstillende, og at den har ført menneskeheden
frem til sit nuværende evolutionstrin på prøvestadiets vej; I
vil også se, at Vulkans energi gør sig stærkt bemærket, og at
dette er grunden til de fortsatte vanskeligheder på planeten
mellem viljesmennesket – det selviske og ærgerrige – og
mennesker af god vilje, der ønsker det gode for helheden. Når
det menneskelige hierarki er blevet helt vakt over for de
åndelige muligheder og ikke længere blot over for de
materielle muligheder, så vil Jupiters virksomhed straks
intensiveres, og denne godgørende hersker vil [side 242] føre
menneskeslægten ind på fredens og fremskridtets veje.

Virgo er gennem de forskellige planetariske herskere
tydeligt beslægtet med otte andre tegn i zodiaken, og det er
derfor disse otte tegn, vi beskæftiger os med, for de danner en
indbyrdes forbunden syntese på ni tegn (inklusive Virgo). I
denne indbyrdes forbundne numeriske syntese og det
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frugtbare indbyrdes forhold ligger det menneskelige
fremskridts samlede historie og hemmeligheden om den
guddommelige manifestationsproces gemt. Det vil være
værdifuldt at mærke sig følgende punkter:

1. Ni er menneskets tal. Det fjerde skabende hierarki er i
virkeligheden det niende, hvis de fem ikke-manifesterede
hierarkier er med i vor optælling. Det menneskelige
hierarki er kun det fjerde af de syv, som er i aktiv eller
manifesteret funktion.

2. Ni er tallet for indvielse, hvad menneskeheden angår. Der
er:

a. Fem store planetariske indvielser, som mennesket kan
tage.

b. Tre systemiske indvielser, hvoraf Kristus har to.
c. En kosmisk indvielse, som forbinder mennesket med

Sirius.

Virgos relation til otte tegn har derfor en særlig betydning i
disse ting, og de ni forenede kræfter spiller hver deres rolle i
udviklingen af Kristuslivet for det enkelte menneske og for
hovedparten af menneskeheden.

I denne gruppe af tegn og deres ledsagende stjernebilleder
er tre udeladt. Det er Leo, Libra og Capricorn. Disse tre tegn
er alle krisetegn, som viser de ni andres progressive
indflydelse og de situationer, der opstår gennem deres
aktivitet. De er prøvepunkter under energi-indflydelsen fra de
ni andre tegn, efterhånden som disse energier påvirker de
enkelte aspiranter. De er:

1. Leo. – Individualiseringskrisen. Denne viser sig i to
stadier som:
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a. Sporadisk, begyndende magt.
b. Personlighedens integrering.

Den tilkendegiver personlighedens fremtræden og
forberedelsen [side 243] til Kristuserfaringen. Den er
selvbevidsthed og den lavere syntese.

2. Libra. – Ligevægtskrisen. Den vågnende sans for
selvopdragelse og ligevægt. Den er ligevægtspunktet
mellem sjæl og form. Den kendetegner det frie valgs
mulighed. Den er dualitetens bevidsthed og bestræbelsen
for at afbalancere disse to.

3. Capricorn. – Indvielseskrisen. Denne forekommer i fem
stadier og tilkendegiver tilsynekomsten af det herskende
Kristusliv. Den betyder den højere syntese og
Kristusbevidsthedens herredømme, som er
gruppebevidsthed:

Der er derfor ni tegn, hvorigennem der strømmer kræfter, som
er skabende i deres virkning, og som forårsager de
forandringer, der er nødvendige i sjælens udvikling mod en
guddommelig tilkendegivelse. Der er også tre krisetegn, der
bestemmer evolutionsstadiet. I denne forbindelse skal
følgende bemærkes:

1. Leo-Libra-Capricorn. – Danner trianglen for fader- eller
viljes-aspektet; de kendetegner de opnåede resultater efter
overstået krise og vellykket bedrift.

2. Cancer-Virgo-Pisces. – Danner trianglen for moder- eller
materie-aspektet, der er betinget af intelligent aktivitet. De
viser indre muligheder på bevidsthedens område, og derfor
får vi en erkendelse af masse- og gruppebevidsthed samt
individuel bevidsthed.

Et nærmere studium af ovenstående ideer vil vise sig at være
frugtbar, når man vil etablere metoder og sammenhænge; de
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skulle også anvise den nøgle, som astrologer kan bruge, når
de forsøger at arbejde med massehoroskoper.

Efterhånden som vi har studeret de forskellige
stjernebilleder, vil det nu stå jer klart, at planeternes
hovedfunktion er at være fordelere af de energier, der
udstråler fra zodiaken, når de løber sammen i vort solsystem
og drages mod vor planet. De studerende behøver en dybere
forståelse end hidtil af, at grundlaget [side 244] for de
astrologiske videnskaber er udstrålingen, transmissionen og
modtagelsen af energier og deres transmutation
(forvandling) til kræfter gennem det modtagende væsen.
Energierne fra de forskellige tegn tiltrækkes af de forskellige
planeter i henhold til deres udviklingstrin, og af det, som
esoterisk kaldes »urgammelt slægtskab« mellem de væsener,
der er personificeret i planeterne og stjernebillederne. Denne
forbindelse eksisterer mellem væsener og er baseret på
affinitetens lov. Det er denne affinitetens lov, der skaber den
magnetiske tiltrækning og den dynamiske reaktion mellem
stjernebillederne og planeterne i solsystemet og mellem en
bestemt planet og livsformerne på en anden planet og de
såkaldt »overhængende energier«, der bliver modtaget fra en
eller anden hovedkilde. Evnen til at modtage og høste fordel
af de planetariske energier (som selv er modtaget som
udstråling fra et eller andet stjernebillede) er afhængig af det
evolutionstrin, der bestemmer modtageligheden og
modtagerapparatets reaktionsevne. Dette er en uforanderlig
lov og forklarer den kraft, der udgår fra visse planeter, der
måske hidtil er forblevet uopdagede, og som derfor kun har
haft lidt at gøre med evolutionen op til vor tid på grund af
formens manglende reaktionsevne. Planeterne, energierne og
kræfterne har eksisteret til alle tider, men er forblevet
uvirksomme og derfor også uopdagede, da det nødvendige
reaktionsapparat endnu ikke var til stede. De vil derfor ikke
have nogen virkning på det enkelte menneskes liv og historie
og bliver først magtfulde og »magnetisk besjælede«, når
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mennesket har nået et bestemt udviklingstrin og er blevet
sensitivt over for de højere indflydelser og forbereder sig på at
gå vejen. Dette beredskab viser, at dets reaktionsapparat (den
trefoldige personlighed) er mere sensitivt end hos
gennemsnitsmennesket, og at det kan reagere på et højere
vibrationsområde, end det ellers ville være muligt. Heri ligger
også forskellen mellem de hellige og ikke-hellige planeter.
Planeternes herrer (strålevæsenerne eller de planetariske
Logoi) er også på deres eget plan ulige udviklede; nogle af
dem er længere fremme end andre på den åndelige
udfoldelses kosmiske vej. De, som afgjort befinder sig på
discipelskabets [side 245] kosmiske vej, anses for at besjæle
hellige planeter, mens de, der er på det kosmiske
prøvestadiums vej, udtrykker sig gennem de ikke-hellige
planeter. Dette emne skal jeg senere uddybe, når vi kommer
til det pågældende afsnit i denne afhandling. Det, som jeg
gerne vil understrege her, er, at det hele er et spørgsmål om
udviklet modtagelighed og sensitivitet.

På det omvendte hjul opdager mennesket på vejen gennem
de planetariske herskere (som eksoterisk og esoterisk er aktivt
forenede), at det er modtagelig over for et meget stort antal
energier, der kommer til det fra mange sider og retninger;
heraf kommer vanskelighederne for mennesket på
discipelskabets vej. Når det bliver en indviet, tiltager dette
vibrationsområde hurtigt i styrke, og det bliver modtagelig
over for de energier, som vi har registreret under betegnelsen
hierarkiske, og som refererer til de tolv skabende hierarkier.
Disse hierarkiske kræfter (som hverken er planetariske eller
systemiske) strømmer da ind i og gennem den indviede og
fremkalder de store gruppereaktioner, som til sidst vil give
den indviede systemisk bevidsthed og gøre den til en
verdenstjener i Aquarius og til en verdensfrelser i Pisces. I får
en lille antydning her om den verdensperiode, som vi nu går
ind i, og det vil blive mere og mere tydeligt for jer (hvis I
tænker over mine ord), hvorfor vi går ind i et tegn, hvor de
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indviedes tal vil blive stærkt forøget. På indvielsesstadiet
kommer energierne fra tegnene og stjernebillederne (eller skal
jeg sige ledsagende stjernebilleder – det udtrykker situationen
mere rigtigt end den sædvanlige formulering) igennem i en
renere form og mere direkte end på discipelskabets vej og på
de tidligere stadier i den evolutionære udvikling. Den
indviede er modtagelig over for planetariske, systemiske og
visse kosmiske indflydelser; den bliver – hvis jeg må udtrykke
mig således – en samlelinse, hvorigennem »de mange lys,
som i sig selv er energi«, kan strømme og således
koncentreres på vor planet. Den indviede stiller sin
bevidsthed ind på disse energier og bliver således en
planetarisk tjener.

Det andet punkt, som jeg gerne vil berøre her, er, at visse
af strålerne udtrykker sig gennem to planeter. F.eks. når den
fjerde [side 246] stråle for harmoni gennem konflikt os
gennem både Månen og Merkur, mens den første stråle for
vilje og magt når os gennem Vulkan og Pluto. Den virkelige
grund til dette er en af hemmelighederne ved indvielse og er
skjult i det fjerde skabende hierarkis skæbne og i
manifestationsviljen hos vor jords herre, som selv er på den
tredje stråle for aktiv intelligens; om ham siges det: »Når den
tredje store energi er forbundet med det fjerde skabende
hierarki, vil hemmeligheden om de fuldkomne syv blive
forstået«. En af de mere iøjnefaldende betydninger af dette
udsagn kan ses i den indviedes intelligens- og
kærlighedsudfoldelse. På dette tidspunkt for manifesteret
udtryk og ved den sidste store indvielse vil den blive
modtagelig over for syntesen af de energier, som udgår fra de
»syv ånder foran Guds trone«. De repræsenterer De syv
Rishier i Store Bjørn, og deres anden pol, De syv Søstre i
Plejaderne, betragtes symbolsk som de syv hustruer til
Rishierne i Store Bjørn. Her finder vi atter i relation til vort
solsystem en anden stor triangel af energier, hvis brændpunkt
på vor jord er de syv ånder foran tronen. Denne triangel skal
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vi senere beskæftige os med; her ønsker jeg kun at nævne
følgende:

1. De syv ånder, som er modtagelige over for de syv hellige
planeter, er:

a. Udtryk for guddommeligt liv på Jorden.
b. Brændpunktet for de syv strålers herrer.
c. De syv bevidstheds- og manifestationsplans herskere.
d. Repræsentanter, da de er modtagelige over for

2. De syv Rishier i Store Bjørn, som er:

a. Udtryk for livet hos den Ene, om hvem intet kan siges.
b. De positive brændpunkter for de syv store kosmiske

energier.
c. De syv skabende hierarkiers herskere.
d. Som positive poler forbundet til

3. De syv Søstre eller De syv Plejader, som:

a. Er udtryk for manifestationens dualisme i deres relation
til De syv Rishier. [side 247]

b. Danner den negative pol til det positive aspekt af De syv
Rishier.

c. Smelter sammen med de positive energier fra Store
Bjørn og virker forenet gennem syv zodiakale tegn.

Igen ser vi her sammensætningen af de kræfter, der indvirker
på vor planet og tiltager i antal og styrke, efterhånden som
reaktionslegemerne på vor planet bliver højere udviklet og
mere sensitive; derved kan de reagere rigtigere og hurtigere
på de mange kræfter, der rammer vore planetariske
livsformer. En dybsindig og erfaren astrolog, der samarbejder
med Den store hvide Loges mestre, har udtalt: »Når
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menneskeheden begriber forskellen mellem tegnene og
stjernebillederne, når den forstår karakteren af energiernes
polaritet og reagerer på de tre kosmiske realiteter, de tolv
kosmiske energier, de syv planetariske impulser og samspillet
mellem de tolv skabende hierarkier, da først vil et strålende
lys blive set, og vor Sol-Logos' skæbne være endeligt afgjort«.
Bag denne udtalelse gemmer der sig tre betydninger: en for
gennemsnitsmennesket, en anden for disciple og en tredje for
indviede over tredje grad.

Som jeg tidligere har omtalt, er Virgo-tegnet beslægtet
med ni stjernebilleder, og i denne kendsgerning ligger både
en profeti og en garanti. Det, som dette tegn tilslører og
gemmer, har i sig muligheder for at reagere på ni
energistrømme, som – idet de indvirker på livet i formen og
vinder genklang i sjælen – skaber »krisepunkter« og disse
»vigtige øjeblikke, hvor der sker en synlig udvikling«, hvilket
vi har henvist til under omtalen af Leo-Libra-Capricorn.

Gennem Merkur kommer Virgo i nær forbindelse med tre
stjernebilleder – Aries, Gemini og Scorpio. Her er der igen en
energi-triangel af stor betydning i Kristusbarnets liv, som
Virgo bevarer, nærer og skjuler i sig. Gennem Aries og
Scorpio integreres Kristuslivet og dets manifestation med det
fjerde skabende hierarkis; heri ligger der et stort mysterium,
som vedrører Kristusprincippets dualistiske manifestation
såvel i formen – på [side 248] dens eget plan – som gennem
åndelig manifestation. Heri viser sig også den sande
betydning af de ord, der findes i Bhagavad Gita, når Krishna
(Kristusprincippet) siger til Arjuna (verdensdisciplen eller det
udviklede formaspekt): »Efter at jeg har gennemtrængt hele
universet med en del af mig selv, forbliver jeg«. Der er her en
esoterisk henvisning til Sønnens essentielle identitet med
Faderen, den »udødelige«, og med den evige Moder; dvs. med
ånd og materie. Dette er Virgos fundamentale mysterium, som
vil blive åbenbaret, når energierne, der strømmer til Virgo fra
Gemini via planeten Merkur, har opfyldt deres forudbestemte
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opgave; for Gemini er et udtryk for det fjerde umanifesterede
skabende hierarki – en af de højere grupper af væsener, som
står lige over de syv, der betinger væsenerne i vort solsystem.
Disse væsener har nået deres mål, men deres energier er
stadig rettet imod og koncentreret om vor planet. De er ikke
umanifesterede, når det drejer sig om så udviklede planeter
som Uranus, Jupiter og Saturn.

I denne forbindelse mellem tre store stjernebilleder kan
man se en klar og tydelig ejendommelighed gøre sig
gældende, nemlig deres yderst vigtige dualitet – hvis virkning
er så udtalt og dramatisk i Virgo. I Aries har vi begyndelsen
eller optakten til den nære forbindelse mellem ånd og materie.
Gemini er afgjort et dualistisk tegn og karakteriserer
forbindelsen mellem disse to store energier i det
menneskelige eller fjerde skabende hierarki; denne dualisme
fremhæves langt mere indgående og forståeligt i Scorpio,
hvor grundprincippet for den evolutionære cyklus, som den
hersker over, er »ordet, der blev kød«. Det er det tegn, hvori
Kristus beviser sin beherskelse af materien i den sejrrige
discipels skikkelse. Ånd og materie (Aries), sjæl og legeme
(Gemini), moderen og barnet (Virgo), ordet og kødet
(Scorpio) – her er den skabende dualismes fire tegn
fremstillet samt den dermed forbundne evolution, og her
beskrives det fjerde skabende hierarkis styrke og mål. Når
Merkur, gudernes sendebud, illusionens princip og
udtryksformen for den aktive højere tænkning har udført sin
mission og har »ført menneskeheden ind i lyset« og [side 249]
Kristusbarnet ud af tidens skød og af kødet, ind i dagens og
manifestationens lys, da vil opgaven for det store center, vi
kalder menneskeheden, være løst. Tænk over dette, for
betydningen af den esoteriske astrologi vil træde tydeligere
frem, hvis I kan forstå denne firfoldige aktivitet fra Merkur,
og disse fire zodiakale tegns indbyrdes forhold – forbundne,
som de er, med den logoiske kvaternitet.

Det er også i dette tegn, at Månen – i kraft af sin høje alder
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og som herskeren over urgamle tankeformer og som den, der
tilslører både Vulkan og Neptun – forbinder Virgos kraft med
energierne fra Taurus, fra Cancer og fra Aquarius. Dette er af
særlig betydning, for den forbinder det formbyggende aspekt
med bevidsthedsaspektet, som på et højt udviklingsstadium
frembringer Kristusprincippets eller Kristusbarnets
manifestation. Det er esoterisk blevet sagt, at fire af de navne,
som man altid har givet Kristusavataren, er:

1. Alle folkeslags begær. . . . . . . . . . Taurus. . . . Det faste kors.

2. Han, som masserne fornemmer,

eller han som de venter på. . . . . . Cancer. . . . Det kardinale kors.

3. Han, som for hende er

tilværelsens formål.. . . . . . . . . . . Virgo. . . . . Det bevægelige kors.

4. Han, som viser lyset og giver

vandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aquarius. . Det faste kors.

Alle disse tegn henviser til bevidsthedsformer, som er
betinget og manifesteret af energierne fra disse tegn, idet de
cyklisk og uophørligt udfører den opgave, de har fået. De er
derfor hovedsageligt beskæftiget med discipelskabets stadium
og med en sol-discipels manifestation. Herfra stammer også
de to energier, der kommer fra det faste kors. Det er derfor et
af de mellemliggende kors, der forbinder de tre store, og der
er mange af dem.

Virgo er forbundet med Taurus gennem Vulkan, der
indfører det, som man kunne kalde udholdenhedsaspektet for
viljen-til-at-være; dette aspekt bærer den inkarnerede Guds
Søn gennem den mørke tids erfaringer, hvor personligheden
bliver til moderen [side 250] i svangerskabsperioden, gennem
den tidlige barndomsperiode på det fysiske plan og gennem
ungdomsstadiet, indtil den indviede når den fulde modenhed.
Dette kræver udholdenhed, modstandskraft og bestandig
overvindelse og er en af de karakteregenskaber, der
videregives eller stimuleres af de energier, der strømmer fra
Vulkan. I vil se, at disse attributter hører ind under den første
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stråle og er de omvendte af dem, man sædvanligvis
fremhæver, nemlig død eller nedbryderaspektets virksomhed.
Taurus er udtryk for det tredje umanifesterede hierarki, og om
dette ved vi intet, ud over at det har at gøre med det lys, der
frigør fra død. Derfor har I:

Taurus – Illumination.
Vulkan – Første stråle eller udholdenhed.
Tredje skabende hierarki – Frigørende lys.
Virgo – Kristuslivet, latent og ikke manifesteret (ligesom det

tredje skabende hierarki).
Månen – Formnaturen, substansen af den flamme, som

oplyser vejen.

Et meget stort område inden for den psykologiske forskning
er omtalt her i forbindelse med alle stjernebillederne,
planeterne og hierarkierne, men det er for omfattende til, at
jeg kan behandle det i denne afhandling. Det vil udgøre
fremtidens astrologi, som efterhånden vil blive forstået, når
gruppebevidsthed og bevidsthedens kontinuitet er slået fast
blandt mennesker. Men som en slags mental gymnastik og en
antydning af muligheder er denne idé nyttig, for den udvider
jeres horisont og viser den guddommelige plans vidunderlige
rækkevidde og den syntese, der ligger til grund for
manifestation.

Neptun er jo vandenes gud, og ordet »vand« dækker over
mange aspekter af den esoteriske visdom, som f.eks.:
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1. Hele materiens begreb – den universelle og den
specificerede.

2. »Substansens vande.« [side 251]
3. Livets hav.
4. Astralverdenens blændværk og reaktion.
5. Astralplanet som helhed.
6. Begæret og den emotionelle natur.
7. Verden for koncentreret inkarnation af masserne.
8. Masse-eksistens som i Cancer.

For alle disse egenskaber eller tilstande hos den feminine
tilværelses pol (det materielle aspekt) er stjernebilledet
Cancer et betydningsfuldt symbol. Det kommer før Leo,
tegnet for individualitet og den selvbevidste indsats; det har at
gøre med masselivets langsomme rytme, der er instinktivt
aktiv, eller med reaktionerne fra en påtrykt bevidsthed, som er
et resultat af selvvalgt erfaring efter indvielsen. Det
kendetegner masseliv, der fører til gruppeliv efter
indvielseserfaringen, som dets polare modsætning Capricorn
står for, og som kommer til fuldt udtryk i Aquarius, der
fuldbyrder erfaringen i Leo og lader den smelte sammen med
Cancers og Capricorns. Disse seks tegn:

Cancer. . . . Leo. . . . . . . Virgo
Capricorn. . Aquarius. . . Pisces

danner en anden sekstakket stjerne af grundlæggende
betydning; denne er den subjektive modpart til den
sekstakkede stjerne (de sammenslyngede triangler), som vi
kalder kong Salomons segl. Denne sammenslyngning af disse
to triangler danner det, som kaldes en menneskehedens
triangel, og – ifølge teorierne under videnskaben om
trianglerne – drejer det sig om det enkelte menneskes forhold
til menneskemasserne og om disciplens forhold til gruppen.
Disse triangler fortjener et særdeles omhyggeligt studium. Det
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er planeten Neptun, som er meget stærkt virksom og
fremkalder så stor aktivitet i Cancer, at der opstår
tilstrækkelige impulser til at sætte en udvikling i gang i
Aquarius (gennem de mellemliggende tegn).

Jeg vil gerne her tilføje noget mere til læren om livshjulet
og dets omvendte bevægelse, som følger et ganske bestemt
trin i evolutionen. Jeg ønsker at henlede jeres opmærksomhed
på, at [side 252] det vanskelige ved problemet og den
intensivering, der sker med det bevidste dualitetsliv, som
markerer de tidlige stadier af discipelskabets vej op til og lige
før den tredje indvielse, kan føres tilbage til zodiakens hjul,
der medvirker til at påvirke formnaturens liv på normal måde;
de myriader af liv, der udgør formen, er betinget af zodiakens
tegn, der skrider frem på normal måde – i urets retning på
grund af jævndøgnspræcessionen, mens disciplens liv, der er
koncentreret i sjælsbevidstheden, er styret (eller skulle jeg
sige, burde være styret?) af hjulet, der går mod uret. De to
bevægelser står i stærk modsætning til hinanden og indleder, i
symbolsk tale, til sidst den »riven sig løs fra hinanden«, der
altid går forud for indvielse og illumination, og som er
bevidnet af alle mystikere og indviede. Det er i virkeligheden
dette, der bevirker sønderrivningen af illusionens slør, og som
der henvises til i Det nye testamente med ordene, og
»templets forhæng blev sønderrevet i to stykker fra øverst til
nederst«. Det er resultatet af det store hjuls dobbelte aktivitet.
Det går forud for sjælens mørke nat, hvor mennesket står frit
svævende mellem himmel og jord og råber:

»Hvor er den ene Gud, der har forladt mig? Han er ikke
at se nogen steder, og alle de andre guder er væk. Jeg
står alene, berøvet alt, men alligevel uforfærdet. Jeg ser
formens mørke; jeg ser den fjerne ånds mørke. Og alt
sjælslyset synes at være væk.« Derefter kommer det
sejrende råb: »Jeg ved, jeg er Guds lys. Der er intet
andet.«
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Gennem Månen, og også gennem Jupiter, kommer Virgo i
forbindelse med Aquarius, hvilket i dette tilfælde betyder med
det syvende skabende hierarki eller med den atomare
substans, ud af hvilken det tætte manifestationslegeme skal
opbygges, hvis Kristuslivet (som Jomfruen nærer) skal
åbenbares med held. Manifestationens årsag er esoterisk set
stimuleringen af de »døde livsvæsener« [side 253] (den
såkaldte uorganiske substans) til virksomhed og til gavn for
det positive Kristusliv, som er stimuleringens drivende kraft.
Derfor er Månen symbolet på de døde livsvæseners reaktion
på den ydre åndelige impuls. Okkultismens centrale begreb, at
selv det mindste substans-atom har i sig kimen til det, som
kan reagere på åndelig energi, er bevaret for os i læren om
Jupiters indflydelse, formidleren af Kristusåndens anden
stråle.

I forbindelse med Jupiter er Virgo, som man kunne
forvente det ud fra et studium af strålerne, forbundet med
både Sagittarius og Pisces. Det er en eksoterisk impuls, men
den skaber en vedvarende stimulering af den iboende Kristi
liv; Sagittarius behersker eller betinger (for det er, hvad ordet
vil sige) den aktivitet, der udøves af måneherrerne, der
opbygger menneskets legeme af deres egen substans. Det vil
derfor stå jer klart, hvorfor det, når et menneske begynder
Sagittarius' målrettede virksomhed og bliver den alvorlige
discipel, er muligt for det at beherske sin personlighed og
styre den, således at den til sidst bliver sjælens redskab. Det
forklarer også personlighedens reaktion over for denne
beherskelse. Det er på grund af sådanne kendsgerninger, at
astrologien er bestemt til at blive en af fremtidens store
videnskaber, og når det engang er tilfældet, vil beherskelsen
af personligheden blive videnskabeligt videreført; man vil
gøre fuld brug af de planetariske indflydelser og de energier,
der kommer fra tegnene, som optræder cyklisk. F.eks. vil man
gøre et særligt forsøg på at fastslå, hvilke slags indflydelser,
der gør sig gældende i den måned, hvor Solen står i
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Sagittarius-tegnet.
Det forhold, der er mellem Virgo og Pisces (mellem

Jomfru-moderen og Fiske-gudinderne), er velkendt, for det er
polare modsætninger, og deres funktioner kan på mærkelig
vis bytte plads med hinanden. I det almindelige hjuls omløb
markerer Aries og Scorpio begyndelsen og slutningen, og de
fuldbyrdes i den afrundede og udrustede personlighed. De er
eksoterisk alfa og omega. I disciplens liv har Virgo og Pisces
det samme forhold til hinanden. Pisces fuldbyrder det arbejde,
der føres frem i denne store verdenscyklus. Man kan få et vist
begreb om den ovenfor [side 254] anførte skabelseshistorie,
hvis man studerer oversigten over de ni stjernebilleder med
deres tegn.

1. Aries. . . . . . . . Begyndelse. . . . . . . Det kardinale kors.

2. Gemini.. . . . . . Relation. . . . . . . . . . Det bevægelige kors.

3. Taurus. . . . . . . Begær. . . . . . . . . . . Det faste kors.

4. Cancer. . . . . . . Bevægelse. . . . . . . . Det kardinale kors.

5. Scorpio. . . . . . Prøve – Prøvelse. . . Det faste kors.

6. Sagittarius. . . . Retning. . . . . . . . . . Det bevægelige kors.

7. Aquarius. . . . . Tjeneste. . . . . . . . . . Det faste kors.

8. Pisces.. . . . . . . Frelse.. . . . . . . . . . . Det bevægelige kors.

9. VIRGO.. . . . . . MODEREN. . . . . . . DET BEVÆGELIGE KORS.

Et interessant punkt dukker op her: Alle fire arme på det
bevægelige kors er repræsenteret i dette indbyrdes forhold og
peger dermed hen på det bevægelige kors' fuldendte aktivitet
eller udviklingens forstadium, der med held har forberedt
mennesket til bestigelsen af det faste kors. Personligheden er
beredt til at blive Kristusmoderen.

Hvis vi betragter de to solsystemer (det forgangne og det
nuværende) som en helhed, kunne man sige, at:

1. Det bevægelige kors styrede det første solsystem. I det
forgangne system og i dette, samt for menneskeheden som
helhed, behersker eller styrer dette kors prøvestadiets vej
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(som i virkeligheden er hele livserfaringen, inden
discipelskabets vej betrædes).

2. Det faste kors styrer det nuværende solsystem, og det
svarer til discipelskabets vej.

3. Det kardinale kors vil styre og herske over det næste
solsystem og styrer i dette system indvielsesvejen, som
bliver betrådt af menneskehedens udvalgte.

Den kendsgerning, at alle fire energier fra det bevægelige
kors, tre fra det faste kors og to fra det kardinale strømmer ind
i Virgo-tegnet i forskellig grad og styrke, viser den
grundlæggende betydning [side 255] af dette »modtager-
tegn«, som det kaldes. Alle ni energier er nødvendige for at
bringe et menneske frem til det punkt, hvor de to solsystemers
verden og indflydelse har udført følgende opgave:

1. Forberedelse af modtagelses- og beskyttelseslegemet, som
er personligheden, formen, det selvbevidste menneske.

2. Hvorved hjertets skjulte menneske, den indre Kristus,
sjælen, det gruppebevidste menneske, bringes til
manifestation.

Det, som er målet for og fuldbyrdelsen af det kardinale kors'
aktivitet i det næste solsystem, er skjult i den åbenbaring, der
kommer til det menneske, som har taget den tredje indvielse.
Det er ifølge sin natur forbundet med ånden eller det
guddommelige væsens første aspekt eller med monaden og
med evnen til at give den guddommelige bevidsthed udtryk.
Men det er først, når mennesket har taget denne indvielse, at
det kan have gavn af noget, som jeg kan meddele det i denne
forbindelse. Ord kan ikke udtrykke dette, de findes faktisk
ikke.

Som jeg har sagt jer, anses Virgo af Hierarkiets esoteriske
lærere for at være identisk med det guddommelige væsens
tredje aspekt, moderprincippet, og menes at være lederen af

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



de energier, der blev udviklet og erkendt i det første
solsystem. Det er af denne grund, at Virgo i dette solsystem
hovedsagelig er undergivet indflydelsen fra den anden, fjerde
og sjette stråles energier gennem Jupiter (anden stråle),
Månen og Merkur (fjerde stråle) og Neptun (sjette stråle).
Månen og Merkur viser tilsammen den højere og lavere
tænknings aktivitet og er derfor forbundet med den tredje
stråle for aktiv intelligens, der styrede det første solsystem.
Der er følgelig kun en planet, Vulkan, som så udpræget er ren
energi fra første stråle. Disse punkter vil fremskredne
astrologer senere bygge videre på, men i øjeblikket betyder de
kun lidt.

Der er et andet punkt i forbindelse med de planetariske
indflydelser, som jeg gerne vil nævne her, fordi det igen
fremhæver [side 256] Virgo-tegnets sammenfattende position
og dets indsats som et stort brændpunkt for energifordeling til
det fjerde skabende hierarki. Jupiter styrer fire tegn, som hver
især repræsenterer et af de fire elementer, der kommer til
udtryk i de tre verdener for menneskets evolution. Følgende
oversigt vil anskueliggøre dette:

Virgo Pisces Sagittarius Aquarius

Jord. . . . . . . . . . . . . . Vand. . . . . . . . . . . . . Ild. . . . . . . . . . . . . . . Luft. . . . . . . . . . . . .

Den skjulte Kristus. . Den skjulte frelser. . . Den skjulte mester. . . Den skjulte tjener.. .

Jupiter – hersker og formidler af EKSPANSION

I dette Virgo-tegn er planeternes placering og udtryksmåde af
alt overskyggende interesse, men dog mest i esoterisk
henseende og er derfor meget vanskelig at forstå.

Merkur er forhøjet i dette tegn, fordi moderen
nødvendigvis styres af sin søn, tankens søn, som også er Guds
søn. For denne søn er hun beskytteren, og hun er ansvarlig for
hans udvikling og langsomt tilegnede erfaring. Merkur som
gudernes sendebud og redskabet for det herredømme, de
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udøver, er derfor det tredje aspekts forvalter (aktiv intelligens)
set ud fra én synsvinkel og forvalteren af det andet aspekt
(kærlighed-visdom) set ud fra en anden synsvinkel. Merkur
anses for at rumme begge aspekter af det mentale princip,
Guds konkrete og abstrakte tankes udtryksform. Den lavere
konkrete tænkeevne udfoldede sig i det første solsystem, og
den højere abstrakte intuitive tænkeevne, den rene fornuft,
udfolder sig i dette system. Merkur er syntesen af manas-
buddhi, tænkning-visdom, der kommer til udtryk gennem
menneskets sjæl; Merkur behersker broen eller
antahkaranaen. I Virgo opnår Merkur sin fulde magt, for
Virgo er intelligens, og den skjulte Kristus er visdom eller ren
fornuft.

Venus, ren kærlighed-visdom, inkarnerer i dette tegn og
»stiger ned til Jorden« i okkult betydning, hvor den (således
som Den hemmelige lære så grundigt har understreget)
repræsenterer tænkeevnens og det guddommelige væsens
gave, legemliggjort i tankens [side 257] søn; den står således
for Kristusprincippets nedstigning i inkarnation eller i
materien. Virgo og Venus er tilsammen to aspekter af
intelligensen. Symbolikken for åndens nedstigning i Jomfru-
moderens skød er bevaret for os i den astrologiske
kendsgerning, at Venus har sit fald i dette tegn; esoterisk set
forsvinder den fra synsfeltet og toner bort i mørket. Neptun,
udtryksformen for den sjette stråle for idealistisk
hengivenhed, er helt naturligt blevet mere afmægtig i dette
tegn, og samtidig er dens »kraft svækket«. Impulsen og
tilskyndelsen til hengivenhed og begær viger i dette kraftfulde
tegn for formskabelsens naturlige processer og den stille
virksomhed, der foregår i tidens og rummets skød.

Jupiter har også, til trods for sin latente kraft, en »svækket«
indflydelse i denne tid, idet det andet princip eller det
guddommelige væsens andet aspekt, sønnen eller kimen, der
udspringer fra den Kristus, der kommer, tankens søn, stiger
ned i dybderne og midlertidigt er tilsløret og skjult. Jeg vil
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gerne anbefale fremtidens astrologer at foretage en grundig
undersøgelse af de fald, forhøjelser og den kraftsvækkelse, der
finder sted i ethvert zodiakalt tegn; hele problemet skal
anskues i et bredt perspektiv og ikke så meget ud fra
personlighedens horoskop. Når planeterne ses i den rette
sammenhæng med de stråler, som de er udtryk for, vil et mere
omfattende tema over sjælslivet vise sig; disse stråler betinger
personligheden, men ikke på samme måde som de materielle
omstændigheder (det fysiske legeme og den materielle
omverden) betinger menneskemasserne. Tænk over dette.

I forbindelse med dekanaterne vil jeg gerne understrege
det, som jeg i denne afhandling til stadighed fremhæver,
nemlig at astrologen bliver nødt til at studere det enkelte
menneskes horoskop ud fra dets plads på zodiakens hjul og
overveje, hvilken vej mennesket går. Skrider det frem i hjulet
som en personlighed, eller bevæger det sig frem som en sjæl?
Den konflikt, som alle disciple er underkastet, kan føres
tilbage til den kendsgerning, at disciplens formliv påvirkes af
hjulet på én bestemt måde, mens bevidsthedsaspektet
påvirkes på en anden måde eller i modsat retning. [side 258]
Disciplen træder ind i tegnet under indflydelse af det dekanat,
som for disciplen er det første, men som er det tredje for det
almindelige menneske. Et interessant og praktisk eksempel på
dette er det stjernebillede, som vi nu går ind i. Aquarius' tre
dekanater er – set ud fra disciplens synsvinkel – Saturn,
Merkur og Venus. Det er i denne rækkefølge, at de påvirker
disciplen og fører den frem på den vej, disciplen ønsker;
således giver de den lejlighed til gennem konflikt at opnå
illumination af tænkeevnen og til sidst broderlig kærlighed,
som er visdom. I al almindelighed vil menneskemasserne gå
gennem tegnet via Venus, Merkur og Saturn, for det
uudviklede menneske influeres af de kvaliteter, der bedst kan
beskrives som instinktiv tænkning eller hengivenhed (Venus),
hvilket er broderlig kærlighed på et uudviklet stadium;
derefter ved den langsomme udfoldelse af tænkeevnen
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gennem Merkurs virksomhed; som et resultat af denne
udfoldelse opstår til sidst konflikt, og Saturn byder på en
lejlighed til lidelse og til gennem lidelse at lære at vælge
rigtigt, at analysere korrekt og at bestemme sig for de højere
værdier. Disse ting må astrologerne omhyggeligt tage i
betragtning. Men i dag befinder vi os ved et krisepunkt, og
problemet griber mere om sig, fordi menneskeheden for første
gang i historien er begyndt at bestige disciplens faste kors og
således gå den modsatte vej i zodiaken. Menneskeheden er –
som helhed, og på grund af det store antal aspiranter og
tænkende idealister – ved at træde ind i Aquarius gennem
Saturns åbne port. På samme tid befinder et meget stort antal
mennesker sig på det ikke-tænkende, instinktive stadium, og
deres bevidsthed er hovedsagelig atlantisk. De træder ind i
Aquarius via Venus og heraf opstår konflikten.

Ifølge Sepharial er de tre dekanater, som Virgo er opdelt i,
styret af Solen, Venus og Merkur, mens Alan Leo angiver
Merkur, Saturn og Venus. Jeg vil gerne her minde jer om
noget, som ofte glemmes af astrologerne; det er, at Merkur og
Solen i disciplens tilfælde er begreber, der kan byttes om. Når
disciplen bliver klar over, at den selv er Merkur, tankens søn,
og derfor ét med den universelle Kristus, »Solen og dog Guds
søn« (som det [side 259] esoterisk kaldes), da er disciplen en
indviet. Derfor er Leos opdeling af herskerne esoterisk
korrekt. Når disciplen kender Saturn som den gud, der byder
på gunstig lejlighed og ikke kun opfatter den som den
guddom, der bringer ulykke, så er disciplen af navn og af
gavn og ikke blot teoretisk på discipelskabets vej. Når Venus
er visdommens kilde og udtryk for tankens forvandling
(transmutation) til intuition og for intellektets til visdom, da
er disciplen rede til indvielse. Disciplen opnår hurtigt
frigørelse. Svagheden ved de dekanat-herskere, som Sepharial
anfører, ligger i den kendsgerning, at valg er overflødigt, fordi
Merkur og Solen er ét; han udelader Saturn, og på grund af
denne udeladelse, »er porten ikke åben« i esoterisk forstand.
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Igen giver dette tegns nøgleord deres betydning klart til
kende, og det er ikke nødvendigt for mig at forklare nærmere.
På det almindelige hjul lyder budet, der fastsætter Virgos
aktivitet: »Og ordet lød, lad materien styre«. Senere, på
disciplens hjul, lyder selve Jomfruens røst, og hun siger: »Jeg
er moderen og barnet. Jeg er Gud, jeg er materie«.

Tænk over skønheden i denne syntese og vid, at I selv har
sagt det første ord som sjælen, der steg ned i tidens og
rummets skød i en fjern fortid. Den tid er nu kommet, hvor I,
hvis I selv vil, kan forkynde jeres identitet med begge de
guddommelige aspekter – materie og ånd, moderen og
Kristus.

Leo, Løven

Når vi nu går ind i Vandbærerens tidsalder, og denne
tidsalders ånd vil tilkendegive sig ved sin universalitet og sin
sans for »almen fordeling«, kan vi ikke undgå at nå til et
krisepunkt. Den ægte Leo-type må reagere på en ny og
særegen måde på den gunstige [side 260] lejlighed, der byder
sig, og når jeg siger type, mener jeg de mennesker, hvis sol er
i Leo, eller som har Leo opstigende. Grunden til dette er, at
Leo er det polare modstykke til Aquarius, og samspillet af
energier mellem disse to tegn er langt kraftigere nu end på
noget tidligere tidspunkt i menneskehedens historie. Dette er
en kendsgerning, som I ikke er i stand til at bevise; men for
mig er denne udtalelse en kendsgerning. Det er på grund af
dette forhold, at I ser diktatorer træde frem i forskellige lande
i vor tid, og det er ligeledes på grund heraf, at I i den
nuværende cyklus (den nye tidsalders forværelse) ser en
tydelig indstilling hos disse diktatorer – en indstilling som
ofte overses, men som har virkelig værdi for menneskeheden.
Det er den indstilling, der fører til en syntese af det nationale
liv, de nationale mål og hensigter. Et typisk eksempel her er
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Hitlers indstilling. Uanset hvad vi personligt mener om ham,
så er der ingen tvivl om, at han har forenet, sammensmeltet og
blandet de forskellige elementer i det tyske folk. Denne
aktivitet er en karakteregenskab hos Aquarius, men i sit
laveste og mest uønskede aspekt. Den bærer også præg af
Leo, fordi mennesker, der kan skabe sådanne resultater,
nødvendigvis må være overordentlig selvbevidste. Dette er
det vigtigste karaktertræk hos Leo-mennesket. Hvilken rolle
Leo-tegnet kan spille i Hitlers personlige horoskop, ved jeg
ikke, for jeg har ikke undersøgt det, men det spiller en vigtig
rolle i horoskopet for hans sjæl.

Jeg vil foreslå de moderne astrologer, at de stiller
horoskoper for de fremtrædende personer i verden i dag, med
de planeter, som jeg har angivet som esoteriske herskere; alle
fremskredne mennesker samt de, der har stor betydning, har
betrådt eller nærmer sig discipelskabets vej, og indflydelsen
fra de esoteriske planeter bliver derfor stærkere og stærkere.
Det kunne være meget oplysende for disse astrologer, og det
ville lære dem meget. Tendensen til sammensmeltning og
forening samt det åndelige modstykke til denne forening er
stærkere i dag end nogen sinde, og de typer, der skaber dette
eksoterisk, må have Leo i en fremtrædende position i deres
horoskop eller Solen som hersker i et betydningsfuldt hus.
Hvis horoskoperne ikke viser dette, er [side 261] det, fordi
man ikke har kunnet fastslå den nøjagtige fødselsdag og
fødselstidspunktet.

Dette tegn, Leo, er det femte tegn i zodiaken, hvilket
antyder, at det er en del af det mysteriøse tital – tallet for
fuldkommenhed, en relativ fuldkommenhed, der går forud for
en indtræden i en ny udviklingscyklus. Dette forbinder derfor
Leo med Capricorn, zodiakens tiende tegn, fordi det er
indvielsesprocesserne, der gør den selvbevidste person til det
gruppebevidste individ. Jeg vælger disse ord med omhu og
eftertanke. På det modsatte hjul er det det ottende tegn, tegnet
for Kristus og for den iboende virkelighed; derfor markerer
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det – på denne måde – en ny cyklus. Når selvbevidstheden
fødes (ligesom i individualiseringsøjeblikket), begynder en ny
cyklus. Denne talmæssige betydning sammenkæder Leo med
Scorpio (zodiakens ottende tegn) på en virkningsfuld måde,
og I ser derfor trianglen med Leo-Scorpio-Capricorn, der
angår menneskeheden og indicerer de tre vigtige krisepunkter
i menneskets livsforløb.

1. Selvbevidsthed eller menneskelig bevidsthed. Enhed –
Leo.

2. De stridende dualiteters bevidsthed. Discipelskab –
Scorpio.

3. Gruppebevidsthed som en indviet. Enhed – Capricorn.

Leo er et ildtegn og endda det vigtigste ildtegn i vor tid.
Tankens sønner, de selvbevidste Guds sønner, er frem for alt
ildens sønner, fordi vor »Gud er en fortærende ild«. De har i
sig den særlige kvalitet, der kan brænde og destruere og
således udrydde alt det, der er en hindring for deres essentielt
guddommelige udtryk. Jeg minder jer om ildens rensende
karakter. Der er to elementer i naturen, som i den offentlige
bevidsthed er forbundet med tanken om renselse – det ene er
vand og det andet er ild. Det er i denne forbindelse, at
vandtegnene, Cancer-Scorpio-Pisces, er interessante, og at
ildtegnene, Aries-Leo-Sagittarius, fortjener at studeres
nærmere. Esoterisk set har ild altid ført det videre, som vand
har startet.

I Cancer begynder erfaringens rensende vande deres
velgørende [side 262] arbejde. Dette begyndte på det
kardinale kors, fordi dette kors kun beskæftiger sig med
helheder og derfor med masseerfaring.

I Scorpio anvendes prøvernes og prøvelsernes rensende
vande. Dette finder sted på det faste kors og deres virkning er
drastisk til det yderste.

I Pisces anvendes de rensende vande gennem det daglige
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liv og inkarnationsprocesserne; de henviser til »fisken, der
svømmer i materiens vande og finder sin næring der«. Dette
sker på det bevægelige kors for almindeligt materielt liv og
erfaring. Således virker indflydelsen fra tre kors på den
inkarnerede Guds søn, mens han befinder sig på det
almindelige livshjul og er underlagt den sædvanlige
rækkefølge. På det modsatte hjul indtager ilden vandets plads
og brænder alle urenheder væk. Således opnår mennesket
efterhånden renselse af hele sit væsen, og bliver sensitivt over
for de indflydelser, der kan påvirke det, når ild-tripliciteten
spiller sin rolle, og virkningen af Aries-Leo-Sagittarius
begynder at nyorientere det i retning af universalitet,
bevidsthed og koncentreret målrettet indstilling. Efterhånden
som vi fortsætter med vort studium, vil betydningen af denne
udtalelse blive mere og mere klar. Jeg henviser til spørgsmål
af åndelig og esoterisk betydning, fordi dette tegn, Leo, virker
med enorm kraft i aspirantens liv. Det må kende sig selv
gennem sand selverkendelse, før det kan kende den
guddommelige ånd, dets sande selv, og ligeledes også kende
sine medmennesker.

Leo er en del af sphinxen, men dette behøver jeg ikke
uddybe nærmere, da det er blevet berørt tidligere. Det er et
stort mysterium. Tilsammen står Virgo og Leo for hele
mennesket, for gudsmennesket såvel som for ånd-materie. Det
er vigtigt at have dette i erindring, for når verdens inderste
væsen åbenbares, vil sphinxens mysterium ikke længere
eksistere.

Grundprincippet og grundtonen for dette tegn er særdeles
velkendte. De klinger i retning af individualitet og ægte
selvbevidsthed. Mange mennesker er overbevist om, at de er
selvbevidste, selv om de kun er behersket af begær og stræber
mod tilfredsstillelse [side 263] af dette begær eller betragter
sig selv som det dramatiske centrum i deres eget univers. Men
det eneste virkelig selvbevidste menneske er det menneske,
der er sig en målsætning bevidst, en tilværelse, det selv har
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tilrettelagt efter en veludformet og klar livsplan og et
livsprogram. Hvor disse faktorer er til stede, kan man drage
den slutning, at der også findes en mental opfattelse og – til
en vis grad – integration. Det at være motiveret alene af
følelser og tilskyndet af begær er ikke noget tegn på sand
selvbevidsthed. I det uudviklede menneske tyder dette langt
mere på det instinktive end på det selvbevidste. I det virkelig
udviklede selvbevidste menneske finder man ikke kun
retning, målsætning og plan, men også en bevidsthed om den
drivende kraft bag planen og handlingen. Tænk over dette.

Der er to underordnede, men alligevel magtfulde
grundprincipper for Leo-mennesket, som jeg bør komme ind
på i denne forbindelse, hvis man klart skal kunne opfatte de af
Leo beherskede indflydelsers art. Det er viljen-til-at-
illuminere, der udgør den uimodståelige trang til
selverkendelse, selvopfattelse og intellektuel positivitet, og
også viljen-til-at-herske og bestemme, som i dette tegn er så
fremherskende, og som har en så subtil magt i Leo-typen. Det
er viljen-til-at-herske, der til sidst fører et menneske, født i
dette tegn, frem til at vinde herredømme over sig selv og
beherske personligheden (hvad enten det nu er ud fra et godt
eller selvisk motiv). Det er således også den samme tendens,
som gennem den af Leo styrede personlighed til slut fører den
frem til beherskelse af grupper og større eller mindre
forsamlinger. Dette er på et fremskredent stadium et udtryk
for sammensmeltningen af Leo-energi og Aquarius-kraft.
Dette er i det lange løb en uundgåelig udvikling for
mennesker og racer, alle erfaringerne i Leo er en forberedelse
hertil. Viljen-til-at-illuminere er det, der driver alle Leo-
mennesker til at eksperimentere og således høste kundskab;
det er dette, der forbinder dem med Taurus, som »bærer den
klare juvel, der lyser på dens pande«. I forbindelsen Taurus-
Leo-Aquarius ser vi en betydningsfuld og vigtig zodiakal
triangel, hvad mennesket angår, og den er særlig
betydningsfuld [side 264] for det fjerde skabende hierarki, det
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menneskelige hierarki. Vi har således:

1. Taurus – ansporingen til erfaringer for at opnå kundskab.
2. Leo – erfaringens udtryk for at berettige kundskab.
3. Aquarius – anvendelsen af erfaring for at gøre den

indhøstede kundskab til en faktor i tjeneste.

Denne triangel udtrykker menneskehedens liv og den viser os
til sidst menneskets vej til fuldendelse eller fuldbyrdelse. En
anden triangel er af en noget lignende karakter, Leo-Virgo-
Pisces, men disse tre tegn frembringer et endnu mere subtilt
bevidsthedsudtryk.

1. Leo. – Det selvbevidste menneske. Personlighed. Lavere
enhed.

2. Virgo. – Det latente Kristusvæsen eller Kristusprincip.
Dualitet.

3. Pisces. – Den gruppebevidste sjæl. Verdensfrelseren.
Enhed.

I vil se, hvor konsekvent der lægges vægt på bevidstheden og
dens progressive udfoldelse, og ikke på den form eller
totalsummen af de former, som skjuler det bevidste væsen af
en hvilken som helst natur eller udvikling. Ligesom En
afhandling om Kosmisk Ild bestræbte sig på at give den
psykologiske nøgle til Den hemmelige lære og på at fortolke
den tilgrundliggende bevidsthed, som de i Den hemmelige
lære omtalte væsener giver udtryk for, fører jeg i En
afhandling om de Syv Stråler den samme idé videre. Samtidig
søger jeg at give den nødvendige nøgle til den moderne
eksoteriske psykologi og ligeledes nogle henvisninger med
hensyn til den astrologiske nøgle i Den hemmelige lære, som
H.P.B. refererer til. De væsener, som hendes mesterværk om
esoterisk sandhed handler om, fremstilles her som kosmiske,
solare og planetariske indflydelser, hvis udstrømmende energi
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eller vibrationsaktivitet giver resonans i formen, hvor den
vækker bevidstheden, som tilpasser sig eller bliver nært
forbundet [side 265] med deres egen bevidsthed. Alle
åbenbaringer synes at træde frem i menneskehedens
bevidsthed i deres laveste eller mest materielle form, fordi
»kundskabens opstigen til visdom« altid er nøglen til
fremgang; derfor måtte den eksoteriske psykologi og den
eksoteriske, mundane astrologi gå forud for åbenbaringen af
deres inderste betydning; formens inderste væsen måtte
tydeliggøres og mennesket vænnes til den, inden hensigten
bag formen kunne afsløres.

I vil måske spørge, hvad grunden er til denne
fremgangsmåde. Jeg kan give jer en grund blandt mange, som
I med en smule intuitiv eftertanke burde finde overbevisende.
Sjælens evner til at forstå og ræsonnere er fuldstændige og
udviklede. Men sjæle – der stiler mod inkarnation og viljen-
til-opofrelse – har i de tre verdener endnu ikke de nødvendige
former, der er egnede til at give udtryk for den viden, som
sjælen har på sit eget plan og på sit eget bevidsthedstrin. Hvis
de indre betydninger af de ydre symbolske tilværelsesformer
blev registreret af en uforberedt form (sjælens
reaktionsapparat i de tre verdener og – hos mennesket – i et
uforberedt og uudviklet nervesystem, kirtelsystem og hjerne),
ville formen meget naturligt blive destrueret gennem
sjælsenergien, og den lavere udtryksform ville gå til grunde.
Det er her, at man kan se tidens betydning og formål og med
indsigt drage nytte heraf, men dette indebærer en særlig
udvikling af den esoteriske sans. Der er andre grunde, men
denne her er tilstrækkelig. Det er derfor i evolutionsprocessen
først formen, der gradvis forberedes, tilpasses, harmoniseres
og orienteres gennem mange æoner af tid; bag denne
virksomme form står, efterhånden som den bliver bedre og
bedre og mere modtagelig over for omverdenen og kontakter,
den langsomt vågnende bevidsthed. Det er den tænkende,
intuitivt erkendende og kærlige sjæl, der strammer sit greb om

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



reaktionsapparatet, som benytter sig ved enhver mulig
lejlighed af ethvert fremskridt, der er gjort i formen, og som
gør brug af enhver indflydelse i den hensigt at
fuldkommengøre det store arbejde, som den påtog sig under
loven om offer. [side 266]

Det er af denne grund, at jeg i denne afhandling ikke har
forsøgt at bevise – i videnskabelig og moderne eksoterisk –
forstand den naturlige reaktion på de indre psykologiske
faktorer og på de esoterisk-astrologiske indflydelser. Man kan
dog let påvise disse og gøre dem umiddelbart indlysende, når
først den moderne videnskab har accepteret de okkulte
præmisser, selv om det kun er på et eksperimentelt og
hypotetisk plan. Jeg begrænser mig udelukkende til temaet
om bevidsthedens udfoldelse, om udviklingen af den dybere
betydning og hensigt og om dette bevidste væsens reaktion på
de mange indflydelser og vibrerende impulser, som det er
underkastet, fordi det er en integreret del af andre og større
væsener. Tænk nærmere over dette. Jeg formaner atter og
atter til dette, for dyb eftertanke er et vigtigt middel til
åbenbaring.

Jeg har søgt at gøre jer opmærksom på ovennævnte tanker,
da det tegn, som vi nu studerer, er et tegn, hvori temaet om
selvbevidsthed er tilgængeligt for forskeren. Massebevidsthed
i Cancer viger for den individuelle bevidsthed i Leo. Ud af
masserne eller flokken dukker det selvtilstrækkelige
enkeltvæsen op, som bliver mere og mere bevidst om sin
enhed, og at det er alene og har en isoleret indstilling som
»den ene i centrum« af sit lille kosmos. Denne indstilling
udvikler sig videre og bliver stærkere og stærkere emfatisk og
dynamisk (jeg bruger med vilje disse ord), hvilket fører til det
selviske og intelligente menneskes udprægede egocentriske
bevidsthed og til ærgerrig og selvisk magtudfoldelse hos det
menneske, der begærer anseelse og position. Men til sidst
kommer den tid, hvor det faste kors' væsen begynder at
dæmre i menneskets bevidsthed, og indflydelsen fra Aquarius

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



(Leos pol-modsætning) begynder at opveje indflydelsen fra
Leo. Derefter flytter opmærksomhedens brændpunkt sig
gradvis fra »den, der står alene« over til gruppen udenom, og,
hvad der er lige så vigtigt, fra selviske interesser over til
gruppens behov. Dette er kort fortalt det mål, der nås af
mennesket på det faste kors; virkningen af dette kors er at
bringe lys og frigørelse. Dette kan tydeligt ses, hvis vi stiller
energierne fra korsets fire arme over [side 267] for hinanden,
således som de tilkendegives af mennesket både før og efter
den lange og drastiske erfaring på korset.

1. Taurus. – Begærets tyr. Den åndelige stræbens lys og
kundskab.

2. Leo. – Selvhævdelsens løve. Sjælens lys.
3. Scorpio. – Bedragets redskab. Frigørelsens lys.
4. Aquarius. – Tjenestens kalk, der gælder selvet. Verdens

lys.

Det faste kors er lysets kors. Og gennem dette kors virker hele
tiden – og udgående fra Leo – »Guds ild« – den kosmiske,
solare og planetariske ild – der bringer lutring, lysets
intensivering og den endelige åbenbaring til det lutrede
menneske, der står i lyset. Fra Aries kommer kosmisk ild; fra
Sagittarius planetarisk ild og fra Leo Sol-ild; og hver af disse
ild-aspekter »rydder vejen ved brænding« for de tre
guddommelige aspekters udtryk: ånd (Aries), sjæl (Leo) og
legeme (Sagittarius). Sådan er det videnskabelige grundlag for
ildens yoga, anvendt af det fuldt selvbevidste menneske på
genspejlingen af de tre guddommelige aspekter i de tre
verdener; dette er de tre måder til guddommeligt udtryk i
disse tre verdener. Den indre betydning af denne
kendsgerning består i, at man vil opdage, at foran indvielsens
port er den brændende grund, som alle disciple og indviede
må betræde. Leo-mennesket betræder denne brændende grund
med viljekraft og selvudslettelse. Når det har nået fuld
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selvbevidsthed og mental integration, og når det har opnået
personlighedens højeste ydeevne, så betræder det denne
grund – uden at lade sig afskrække af smerte.

Ved lidt eftertanke vil det stå jer klart, hvorfor Solen er
hersker for alle tre tilstande i Leo – i eksoterisk, esoterisk og
hierarkisk henseende. Det er en korrekt formodning, at dette
solsystems formål er bevidsthedens udfoldelse, og hvis det nu
for netop menneskets vedkommende er selvbevidstheden, der
er målet, må Solen øjensynligt herske, for den er kilden til
fysisk bevidsthed (i eksoterisk forstand og som symbol for
personligheden), [side 268] kilden til sjælsbevidsthed
(esoterisk) og til åndeligt liv (hierarkisk). Jeg gentager
nødvendigheden af at erkende stimulering af bevidstheden
som værende målet for alle astrologiske indflydelser, fordi
Leos vigtigste opgave er aktiviteten hos det selvbevidste
væsen i forhold til dets omgivelser eller udviklingen af den
sensitive reaktion på omverdenens impulser gennem den, der
– som Solen – står i centrum af sit lille univers. Hele Leo-
tegnets historie og funktion samt dets indflydelser kan
sammenfattes i ordet »sensitivitet«, og denne sensitivitet kan
studeres i fire stadier:

1. Sensitivitet over for omverdenens betingende
indvirkninger, dvs. indvirkningerne fra den menneskelige
evolutions verden, de tre verdener eller plan, gennem
sjælens reaktionsapparats tre aspekter.

2. Sensitivitet over for personlighedens vilje, ønsker og
begær, det integrerede selvbevidste menneske, det lavere
selv.

3. Sensitivitet over for sjælen som den betingende faktor i
stedet for sensitivitet over for omverdenen som den
betingende faktor.

4. Gudsmenneskets åndelige sensitivitet (sjælen og
personligheden sammensmeltet) over for omverdenen. På
dette udviklingstrin er det frigjorte menneske ikke betinget
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af sine omgivelser, men påbegynder den vanskelige opgave
at tilpasse omgivelserne i relation til den guddommelige
plan og hensigt og på samme tid at opøve sensitiviteten
med hensyn til at modtage de højere impulser fra de
verdener, der fører til det endelige mål.

Jeg vil gerne have, at I er yderst opmærksomme på denne
medfødte åndelige sensitivitet og denne ydre materielle
sensitivitet, hvis I virkelig ønsker at forstå Leos indflydelse på
mennesket, og især på det menneske, der er født i tegnet, eller
har dette tegn opstigende, og på Leos indflydelse på planeten.
Gennem hele universet er det sjælen, der er den
guddommelige plans bevidste, sensitive [side 269] tema –
sjælen som anima mundi eller verdenssjælen, der besjæler
alle livsformer under dyreriget; sjælen som den dyriske sjæl
og dens udstrækning til alle dyrelegemer inklusive
menneskets fysiske legeme; sjælen som den menneskelige
sjæl, der er en endnu større udvidelse af den samme sensitive
faktor, men forstærket eller stimuleret af princippet for
selvbevidsthed eller for den koncentrerede personlige
sensitivitet over for alle sjælsytringer, der ligger under den
menneskelige udvikling. Dertil kommer en indre viden
(bevidst eller ubevidst) om den udødelige eller guddommelige
sjæl; sjælen som egoet eller den åndelige sjæl på sit eget plan
– bevidsthedens udspring, hvad angår evolutionens tre
verdener, samt målet for alle nutidige evolutionære processer.

Solens tre aspekter (behandlet i Den hemmelige lære) er af
betydning her, fordi indflydelser, der flyder igennem dem og
fra dem, bringer hele den subjektive og latente verdens
bevidsthed frem til overfladen og fremkalder til sidst (ved den
endelige åbenbaring og frigørelse) det guddommelige væsens
bevidsthed i sin fulde udtryksform. Dette kan kaldes
guddommelig sensitivitet, den universelle tanke eller den
guddommelige plan eller hensigt. Ord er for fattige til at
udtrykke det, som selv den højest indviede endnu kun kender
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lidt til. Disse tre aspekter af Solen er de faktorer, der føder
bevidstheden og gør det muligt at nå det sidste mål; de gør
alle bevidsthedsformer mulige, fordi de er rodfæstede i Solen
(i symbolsk forstand) og er et iboende aspekt af den større
helhed.

1. Den fysiske sol – anima mundi; dyresjælen.
Mangfoldighed.

2. Solens hjerte – menneskets sjæl og det guddommelige ego.
Dualitet.

3. Den centrale, åndelige sol – den guddommelige
bevidsthed. Helhedens vilje. Guds bevidsthed. Enhed.

Som I ved, tilslører Solen visse skjulte planeter, og i Leos
tilfælde er de to planeter, hvorigennem Solen samler sin
energi eller indflydelser i et brændpunkt (ligesom en linse),
Neptun og Uranus. »Solens hjerte« bruger Neptun som sit
redskab, mens den [side 270] centrale, åndelige sol lader sine
indflydelser udstrømme gennem Uranus. Uranus' aktivitet
registreres dog kun på et meget fremskredent udviklingstrin
på vejen og svarer til det punkt i bevidsthedsudfoldelsen, hvor
det bevidste og indre oplyste menneske (koncentreret i det
højeste center i hovedet) ved en viljeshandling vækker centret
ved rygsøjlens basis og trækker kundalini-ilden opad. Hvis
man skal foretage en bred og som følge deraf en noget
unøjagtig generalisering, kunne man sige, at denne proces
følges på de tre kors:

1. På det bevægelige kors er det den fysiske sol og dens
indflydelser, der påvirker mennesket, stimulerer legemets
celler og nærer den formnatur, som påvirker centrene
under mellemgulvet.

2. På det faste kors er det »Solens hjerte«, som vækkes til
aktivitet, og som lader sine energier udstrømme gennem
Neptun til mennesket. Disse energier stimulerer og

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



påvirker hjerte-, strube- og ajnacentret.
3. På det kardinale kors er det den centrale, åndelige sol, der

aktiveres, og Uranus er her formidleren, og hovedcentret
bliver det center i den indviedes legeme, hvorigennem
styring og beherskelse kommer.

I forbindelse med det bevægelige kors strømmer Solens
stråler i en trefoldig form (forenende den trefoldige sols
laveste aspekter) ind i og gennem mennesket via Jupiter.
Jupiter er redskabet for den anden stråle, som Solen bringer til
udtryk – i henseende til kosmos og solsystemet.

Heraf Solens trefoldige relation til Leo, som er enestående
i vort solsystem, og heraf også betydningen af trianglen, der
behersker det menneske, der er født i Leo – Solen, Uranus og
Neptun. Leos energi koncentreres gennem Solen og
videregives til vor planet via Solen og de to planeter, som den
tilslører.

Neptun, som er tegnet for vandenes guddom, er forbundet
med den sjette stråle, der styrer det astrale eller emotionelle
begærplan. [side 271] Når Neptun således er virksom i det
fremskredne Leo-menneske, er følelse-begær blevet
transmuteret til kærlighed-stræben og er helliget sjælen og
rettet mod denne; hele den emotionelle eller sensitive natur
reagerer på de energier, der kommer fra »Solens hjerte«, og
når dette sker, viser det, at disciplen nu er parat til den anden
indvielse. Denne orientering forårsages af det, der kaldes
»sublimeringen af indflydelsen fra Månen«, der jo symbolsk
set er formnaturens moder og reflekterer Solen eller
faderaspektet. Ovennævnte udtalelse har en overordentlig dyb
okkult betydning. Rent esoterisk vil der vise sig en interessant
kraft-triangel, der påvirker Leo-mennesket – Solen, Månen og
Neptun; disse er et udtryk for 2., 4. og 6. stråle, og hvor disse
tre er synligt aktive, vil I se, at der tilvejebringes »indre
tilpasning og indstilling, som tvinger porten op til det hellige
sted«. Jeg benytter disse gamle vendinger her, fordi de
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præcist udtrykker det, som det ville tage mange sider at
klarlægge, og fordi de har dette anstrøg af esoterisk
stimulering, som i disciplen vækker evnen til abstrakt
tænkning.

I forbindelse med Leo-menneskets horoskop og
indvielsesmønster vil jeg gerne påpege, at I, når Solen, Månen
(der skjuler en planet) og Saturn alle er samlet i et bestemt
hus i horoskopet, har det, der kaldes »tegnet« for det
menneske, som står foran indvielse. Leo, der er zodiakens
femte tegn, når man tæller fra Aries via Taurus, og samtidig
det ottende tegn, når man tæller fra Aries via Pisces, er nært
beslægtet med Merkur gennem en tal-affinitet, som esoterisk
kaldes »budbringeren ved den ottende port«; Merkur var aktiv
på tidspunktet for individualiseringen, da den »ottende port«
blev åbnet, og vor planetariske Logos tog sin store indvielse,
der i menneskeriget fremskyndede
individualiseringsprocessen.

Fra en anden synsvinkel er Leo, således som man kunne
forestille sig det, forbundet med Scorpio, hvis tal på det
zodiakale hjul er de samme som Leos, nemlig fem og otte.
Man ser derfor den triangel-figur, som jeg tidligere har
henvist til: Leo-Scorpio, der fører til indvielse i Capricorn.
[side 272]

Mens vi er ved emnet, er der et andet punkt, som man
kunne komme ind på her. August måned, der styres af Leo,
tilhører Hundestjernen eller Sirius, og bringer således Sirius i
nær forbindelse med Leo. Leo er i kosmisk forstand (og helt
bortset fra vort solsystem) styret af Sirius. Sirius er
hjemstedet for Den store Loge, som vor femte indvielse giver
et menneske adgang til, og hvortil indvielsen fører det som en
ydmyg discipel. Senere, når den nye verdensreligion er
grundlagt og fungerer, vil vi se, at den store månedlige højtid
ved fuldmånen i august vil blive viet til at skabe kontakt med
kraften fra Sirius via Hierarkiet. Hver af årets måneder vil
gennem nøjagtig astrologisk og astronomisk viden senere
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blive helliget det stjernebillede på himlen, der hersker over en
bestemt måned, således som Sirius hersker over Leo. Dette vil
jeg senere uddybe i de afhandlinger, jeg vil skrive om de nye
»tilnærmelser« til åndelig virksomhed.

Merkur kommer på dette tidspunkt atter ind i billedet, og I
har således en figur, der danner en esoterisk kvaternitet, der
kraftigt påvirker menneskets store firdeling – ånd, sjæl,
tænkeevne og hjerne. Denne energi bevirker, at der opstår et
indbyrdes slægtskab og en indre opvågnen, der forbereder
aspiranten til indvielse. Denne højere kvaternitet er Sirius-
Leo-Merkur-Saturn. Vi ser derfor:

Sirius Leo Merkur Saturn

Ånd. . . . . . . . . . . Sjæl. . . . . . . . . . . . Tænkeevne. . . . . . Hjerne

Liv. . . . . . . . . . . Kvalitet. . . . . . . . . Illumination. . . . . Tilsynekomst

Indånding. . . . . . Mellemstade.. . . . . Udånding. . . . . . . Mellemstade

Denne oversigt giver jer nøglen til meditationens
grundlæggende virkelighed og nødvendighed, således som
denne meditation praktiseres af disciplen og den indviede.
Dette vil muligvis ikke være indlysende for jer ved første blik,
og måske kan jeg ikke yderligere uddybe disse forslag, men
den styrede og ledede genspejling af den indre oplyste
tænkning vil muligvis give jer indsigt med tiden. Indflydelsen
fra Sirius mærkes ikke bevidst før [side 273] efter den tredje
indvielse, når det åndelige aspekts sande natur begynder at
dæmre i den indviedes frigjorte og intuitive opfattelse. For
den fremskredne indviede i dette tegn, og efter den tredje
indvielse, bliver Sirius en vigtig livsfaktor. Den indviede
begynder at reagere på dens vibrationer, fordi den indviede nu
styrer Solen og Månen og kontrollerer disse to planeter, for
det er, hvad Solen og Månen er blevet for den indviede –
simpelt hen planeter, der skal styres. Det er et stort
mysterium, som jeg blot fastslår som en kendsgerning. Sirius,
Leo, Solen, Månen og Merkur er nu de indflydelser, som den
indviede interesserer sig for. Indflydelserne fra Sirius, af
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hvilke der er tre, koncentreres i Regulus, som jo er en stjerne
af første størrelse, og som ofte kaldes »Løvens hjerte«. Der
ligger mere virkelig okkultisme gemt i de navne, som
astronomerne ned gennem tiderne har givet de forskellige
stjerner, end man hidtil har erkendt, og her har I et sådant
tilfælde.

Det vil stå jer klart (når I tænker lidt over det), at 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 sjælens
indvirkning på personligheden. Heraf den syvende stråles
aktivitet, som – set ud fra en bestemt synsvinkel – er den
første stråles laveste aspekt. Heraf fremgår også den dybere
mening med:

1. Personlighedens opvågnen, der resulterer i sjælskontrol og
sjælskontakt, som til sidst kommer til udtryk i de tre
verdener for sjælsvilje, begær og hensigt.

2. Det syvende centers opvågnen, centret ved rygsøjlens
basis, igennem sjælen, der arbejder gennem det første eller
højeste center i hovedet og som følge deraf skaber
kundalini-ildens opadgående strøm. Dette bevirker igen en
sammensmeltning med de højere kræfter. Når det finder
sted, er de tre store centre i legemet: [side 274]

Hovedet Hjertet Punktet ved
rygsøjlens basis

Den centrale
åndelige sol.. . . . . . Solens hjerte. . . . Den fysiske sol
Sirius. . . . . . . . . . . Merkur. . . . . . . . . Saturn
Solen.. . . . . . . . . . . Uranus. . . . . . . . . Neptun

Da denne sideordning svarer til et meget højt indvielsestrin,
vil det ikke være muligt at fatte alt, hvad dette indebærer, men
måske vil det være tilstrækkelig indlysende til at åbenbare det
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store værks dybere mening og hensigt.
Flere store kraft-triangler var aktive, da individualiseringen

fandt sted, og »Løverne, de guddommelige og gyldenbrune
orange flammer«, blev skabt, hvorved menneskeheden ankom
til planeten. Jeg vil ganske kort komme ind på én triangel:
Solen (anden stråle), Jupiter (anden stråle) og Venus (femte
stråle). Det vil være indlysende for jer, at vi her har et andet
indflydelsesområde af stor betydning, styret af Leo. Det er en
triangel, som H.P.B. henviser til i Den hemmelige lære, og
hvis indflydelse, som hun forsøgte at kaste lys over. Så kraftig
var denne triangels indflydelse, at dens indvirkning på Månen
var at blotte den for liv ved at drage alle »livskim« ud af den
og således tilintetgøre dens indflydelse, for den var ikke
ønskelig, hvad menneskeheden angik.

Gennem Uranus er Leo beslægtet med tre andre tegn i
zodiaken: Aries, Libra og Aquarius, og disse tre
stjernebilleder samt Leo udgør det, der er blevet kaldt »den
reinkarnerende sjæls subjektive kvaternitet«, fordi de har
forbindelse med de permanente atomer, som består fra liv til
liv, og som – i løbet af reinkarnationscyklen – danner
opbevaringsstederne eller magasinerne for de erfaringer, der
gennemleves i livets løb i de tre verdener.

1. Aries – er forbundet med sjælshensigt, den vibratoriske
aktivitet, som (under impuls fra monaden) indleder de
successive involutionære perioder, der skaber
manifestation på det fysiske plan. [side 275]

2. Libra – er forbundet med den mentale bestanddel og, som
vi så, da vi studerede Libra-tegnet, skaber dette til sidst
balance mellem modsætningernes par. Dette sker på det
astrale plan. Det er opnåelsen af denne balance, der ligger
til grund for den omvendte gang rundt i det zodiakale hjul,
og dette finder sted, når integrering er opnået, og
mennesket har sit tyngdepunkt på det mentale plan. Det
kan da gennem den rigtige brug af tænkeevnen skelne
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mellem modsætningernes par og finde den knivskarpe vej,
der går imellem dem og holde balancen.

3. Leo – er forbundet med det astrale permanente atom af den
grund, at det begær efter eller evnen til at gå videre og
okkult berøre det, der begæres, er grundlaget for al
fornemmelse af bevidsthed eller modtagelighed samt den
bagved liggende årsag til fremskridt eller til den
evolutionære bevægelse fremad; det er grundprincippet for
det menneske, der har opnået den sande »selvcentrerede«
indstilling, som gør det til et individ. Efterhånden som
modtageligheden vokser og de små tings verden går over
til at blive de stadig større værdiers og realiteters verden,
forandres begæret til åndelig stræben og til åndelig vilje,
formål og hensigt.

4. Aquarius – forbindes til sidst med det fysiske permanente
atom, som er på det æteriske plan. Det er dette individuelle
net, der skaber forbindelsen med helheden. Aquarius'
universalbevidsthed kommer til udtryk i netop så høj grad,
som det individuelle æteriske legeme er i bevidst
forbindelse med menneskehedens, solsystemets og –
naturligvis – planetens æteriske legeme.

Jeg vil gerne her understrege, at udtrykket »det permanente
atom« i sit inderste væsen er symbolsk, og at det, vi kalder det
permanente atom, i virkeligheden kun er en energienhed
inden for sjælsstrålens indflydelsesområde, og at sjælsstrålen
til enhver tid kan »fiske det op« (hvis jeg må bruge et så lidet
velklingende udtryk). I disse atomer er det personlige selvs
fortidige erindringer opmagasineret; de har karakter af
»erindringsceller« og [side 276] er opbevaringssteder for
tidligere erfaring, for indvunden kvalitet og for den særlige
egenart, som det legeme har opnået, hvis kerne det er. De er
materielle af natur, er alene forbundet med formaspektet, og
er gennemtrængt af så meget af den bevidsthedskvalitet, som
det er lykkedes sjælen at udvikle i de tre verdener. Hele emnet

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



er meget svært tilgængeligt og vil først blive forstået, og den
deri indeholdte symbolik rigtigt fortolket, når clairvoyance
eller klarsyn er blevet gennemsnitsmenneskets normale
egenskab. Da kan man erkende substansens brændpunkt i
enhver form (dets belivende centrum). Jeg råder her til ikke at
tænke for meget over emnet, da det er umådelig svært og i sig
selv udgør en meget avanceret videnskab; det rummer det
første solsystems mysterium, det forgangne – igen giver
erindringscellerne deres bidrag. Det er gennem de permanente
atomer, at materialismens kræfter kan arbejde; Den store
hvide loge arbejder gennem de syv centre.

Aries indleder processen og er »igangsætteren af den
proces, der fører til fremskridt« og – ved tidsalderens slutning
(ligesom nu ved den sidste eller syvende indvielse) – vil
indvieren i mysterierne arbejde under vejledning og med
energier, der udstråler fra herskeren over stjernebilledet Aries.
Ilden er i sidste instans og rent esoterisk den store befrier, og
Aries er det førende ild-tegn, der til sidst vil »sammensmelte
begyndelsen og slutningen, forene modsætningerne og
ophæve både tid og rum«. I vor tid virker initiatoren i
mysterierne under inspiration og med energier, der udstråler
fra Capricorn – et jordtegn – fordi menneskeheden endnu er
bundet til Jorden. Indvielseskræfterne udøver deres store
virkning på det fysiske plan, for det er dér, at den indviede må
bevise sin frigørelse, sin forståelse og sin guddommelighed.

På grund af sin placering på det faste kors kommer Leo
direkte eller indirekte under indflydelse af seks planeter:
Solen, Neptun, Uranus, Jupiter, Venus og Mars. Alle disse
kommer stærkt til udtryk i dette tegn, idet de når et bestemt
åbenbaringspunkt og gennem deres forening af aktivitet og
vekselvirkning skaber [side 277] menneskehedens
sekstakkede stjerne. De betinger menneskets bevidsthed, men
ikke de hændelser, det kommer ud for, bortset fra, når dets
bevidsthed overtager kontrollen på et bestemt sted i dets
udvikling. Sammen med den esoteriske videnskab om
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astrologi er der også underordnede videnskaber som f.eks.
videnskaben om triangler, som jeg ofte har henvist til; der er
ligeledes videnskaben om relationer, som vedrører
relationerne mellem de mange kvaterniteter, som man kan se i
det indbyrdes planetariske forhold, relationen mellem fire
stjernebilleder, samt mange menneskelige og guddommelige
kvaterniteter. Der er så igen videnskaben om energistjerner,
som jeg f.eks. her har nævnt ved at henvise til
menneskehedens sekstakkede stjerne, og for denne videnskab
er kong Salomons segl et velkendt symbol. Disse stjerner,
triangler og kvadrater findes i alle horoskoper –
menneskelige, planetariske, systemiske og kosmiske – og
disse udgør livsmønstret for det særlige væsen, der udforskes;
de bestemmer manifestationstidspunktet og udstrålingernes
og indflydelsernes karakter.

Kvadraterne eller kvaterniteterne har relation til materiel
tilsynekomst eller formudtryk; stjernerne vedrører
bevidsthedsstadierne, og trianglerne har relation til ånd og
syntese. I de til Hierarkiet knyttede esoteriske astrologers
arkiver opbevares horoskoperne for de medlemmer af
menneskeheden, som har nået adeptskabet og højere stadier.
Disse horoskoper, der lægges oven på hinanden, består af
kvadrater, stjerner og triangler, der findes i det zodiakale hjul
og som er anbragt på det kardinale kors' symbol. Kvadraterne,
der hver har deres fire vinkler og punkter i et af fire zodiakale
stjernebilleder, er fremstillet i sort; den femtakkede stjerne er
fremstillet i gult eller gyldent, og dens fem takker er i
berøring med fem af stjernebillederne på det store hjul;
trianglerne er i blåt og har over hver triangelspids et esoterisk
symbol, der står for stjernebillederne Store Bjørn, Sirius og
Plejaderne. Disse symboler må ikke afsløres her, men de
antyder det åndelige bevisthedspunkt, der er opnået, og den
indviedes modtagelighed over for disse store kosmiske
indflydelser. Efter at [side 278] have kastet et blik på disse
geometriske horoskoper, vil man på et øjeblik se den
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indviedes status og også det punkt, som den indviede stræber
hen imod. Disse horoskoper er firdimensionale og er ikke
flade som vore horoskoper. Dette er en interessant oplysning,
men uden værdi undtagen i det tilfælde, hvor det viser syntese
og sammensmeltning af ånd, sjæl og legeme og
udviklingstrinet. Denne oplysning viser også den
kendsgerning, at »Gud geometriserer«, hvad sjælen angår.
Disse horoskoper er yderst interessante.

Leos relation til Cancer gennem Neptun har tidligere været
berørt og forekommer jer naturligvis meget ligetil, hvis I har
det mindste begreb om evolutionens bevidsthedsaspekt. Der
er først og fremmest massebevidstheden; derefter det
dramatiske, isolerede selvs bevidsthed og endelig er der
gruppebevidstheden, der i virkeligheden er de højeste former
for gruppebevidsthed og individuel bevidsthed forenet i
tjeneste for planen. Tænk over denne definition, for den vil
stimulere jeres forståelse.

Leos ganske særlige betydning i den almindelige
bevidsthedsevolution, især hvad menneskeheden angår, er
betinget af de to hemmelighedsfulde planeters herredømme,
Uranus' og Neptuns. I det menneske, der er rede til indvielse,
har vi derfor et dualistisk herredømme, nemlig Solen selv og
Solen, når den tilslører indflydelserne fra disse to planeter,
eller snarere når den fokuserer dem og transmitterer dem med
stor styrke. Dette skaber følgende udviklingsmuligheder:
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1. Solen. – Fuld selvbevidsthed. Dette skaber gennem
indflydelsen fra den fysiske sol og »Solens hjerte« klarhed
og viden om forbindelsen mellem det højere selv og det
lavere selv. Mennesket bliver klar over sit inderste væsens
dualitet.

2. Uranus. – Okkult bevidsthed eller den intelligente tilstand,
der gennem forstandig brug af tænkeevnen udvirker den
videnskabelige sammensmeltning mellem de to faktorer,
det højere og lavere selv.

3. Neptun. – Mystisk bevidsthed eller den medfødte
sensitivitet, [side 279] der ufejlbarlig fører til den højere
vision, til erkendelsen af den vekselvirkning, der opstår
mellem menneskets essentielle dualitet i løbet af
manifestationsprocessen, og det formidlende princips
virksomhed.

I ser derfor det bevidste integrerede selv optræde med fuld
okkult viden samt mystisk perception, når Leos indflydelser,
koncentreret gennem Solen, Uranus og Neptun, er blevet ført
tilstrækkelig langt frem i den fremskredne discipels liv. Dette
er en af grundene til, at Leo-tegnet har så overordentlig stor
betydning, og at det intelligente Leo-menneske sædvanligvis
kan nå sit mål, når først det har opfattet dette præcist.

Dette tegn er ofte blevet beskrevet som »slagmarken for
materialismens kræfter og lysets kræfter«. Det betragtes
okkult som et af de mest materielle tegn for så vidt som, at
selvisk begær efter at besidde materielle ting er til stede, og at
den begærlige ånd gør sig meget kraftigt gældende; alligevel
kan det fremskredne Leo-menneske på samme tid optræde
som det »inspirerede åndelige offer«. Det er da lydhør over
for forholdene i verden og befriet for personlige begær.

Før det enkelte menneske kan opnå indvielse, må det være
fuldstændig selvbevidst, mystisk orienteret og okkult udviklet.
Det må være klar over sig selv og sit eget væsen – en sjæl
indesluttet i formen, som i sig selv er udviklet og udfoldet
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gennem sjælsaktivitet; det må være en udviklet mystiker, i
stand til at modtage ophøjede visioner, må være motiveret af
åndelig hensigt, og må kunne fornemme, hvordan den
iboende sensitivitet skal bruges; mennesket må også være en
trænet okkultist, mentalt polariseret og fuldstændig inde i
tilværelsens realiteter, kræfter og livsenergier, og derfor fri for
de sædvanlige forblændelser og illusioner, der farver det
almindelige menneskes reaktioner og tilværelse. Det styres da
af den fysiske sol og motiveres af de energier, der strømmer
fra »Solens hjerte« (via Neptun); således når det
enhedstilstanden gennem de kræfter, der kommer til det (via
Uranus). [side 280]

Hinsides disse to fjerne planeter ligger en anden endnu
uopdaget planet, selv om man er begyndt at gøre sig
spekulationer herom på grund af visse uforklarlige bevægelser
hos planeten Neptun. Det er gennem denne planet, at de
kræfter (som har forbindelse med Leo og Aquarius) samler sig
i én mægtig strøm af kraft; disse kræfter strømmer ind i vort
planetariske liv i løbet af august måned og fordeler sig via
Uranus og Neptun. Vi har i denne sammenhæng:

LEO          OG           AQUARIUS
Den fysiske sol. . . . Solens hjerte. . Den centrale åndelige sol

/
Den uopdagede planet

/
Uranus og Neptun

/
Det menneskelige hierarki

/
Dyreriget

Lignende optegnelser over de styrede kræfters kosmiske baner
kan udfærdiges for alle stjernebilledernes energier og de
planetariske kræfter, men jeg har valgt at vise denne ene på
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nuværende tidspunkt, da den har stor betydning for
menneskeheden; andre ville måske være vildledende, når man
betænker menneskets nuværende intelligensniveau og
indflydelse.

Jeg vil gerne her gøre jer opmærksom på, at følgende
stråler gennem disse styrende planeter er bestemmende
faktorer i Leo-menneskets horoskop:

1. Solen – 2. stråle – kærlighed-visdom.
2. Uranus – 7. stråle – organisering eller styret

manifestation.
3. Neptun – 6. stråle – målrettet idealisme. Troskab mod et

mål.

I det fuldkommengjorde Leo-menneske fører den hengivne
selvbevidste sjæl (2. stråle) sin udtryksevne direkte videre fra
sit eget plan til det ydre manifestationsplan, men bevarer på
samme tid [side 281] sin indre kontrol (Uranus) og fortsætter,
når den har opnået dette resultat, med at forankre sit ideale
mål (Neptun) i bevidstheden gennem sin sensitivitet over for
den højere vibration og den styrede, intelligente tjeneste for
planen. Tænk over denne sammenfatning.

Når Uranus har styringen, er Leo-mennesket i særlig grad
den sande iagttager, der har løsgjort sig fra den materielle side
af livet, men udnytter det efter sit eget behag. Dets åndelige
bevidsthed har en stor udtryksevne, og det kan (som det ofte
er blevet fremhævet af astrologer) blive både en elektrisk,
dynamisk leder, en pionér på nye områder for stræben og også
et magnetisk centrum for en gruppe, hvad enten gruppen er
lille som i et hjem eller så stor som en nation. Mennesket er
da polariseret over mellemgulvet, for de lavere og mere
materielle aspekter af livet har virkelig ingen stor
tiltrækningskraft for det mere, mennesket er da helt igennem
bevidst om sin egen identitet og befinder sig derfor tydeligt i
en tilstand af indre årvågenhed med de deraf følgende evner
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til abstraktioner. Er mennesket først åndeligt vakt, bliver det
sig straks sine bestemmende impulser bevidst, og dette
foranlediger det til at påtage sig en selvdisciplin – noget Leo-
typen i høj grad har brug for; denne disciplin må det altid
pålægge sig selv og selv anvende, for det tåler ingen
disciplinære foranstaltninger, som andre måske vil søge at
påtvinge det. En disciplin, som påtvinges Leo-typen af andre
mennesker, fører uvægerlig til oprør og modstand og
fremkalder netop det, som det var meningen, at disciplinen
skulle udrydde. En disciplin, som det selv pålægger sig, fører
til den fuldkommenhed, der kendetegner dets evner. Det er
denne medfødte evne til at beherske, som ofte giver Leo-
typen en tilsyneladende negativ indstilling til livet; det tror
fuldt og fast, at dets skæbne er bestemt, og at alt, hvad det har
at gøre, blot er at være til; det nægter da ofte at foretage
ændringer eller handlinger, og hvis dette går for vidt, fører det
til et uventet formålsløst liv. »Løven må komme ud af sin
hule«, og denne formaning er hårdt tiltrængt over for Leo-
aspiranterne. Hvis denne formaning tages til efterretning, vil
det føre den centrerede [side 282] Leo-bevidsthed frem til den
decentraliserede, uselviske Vandbærer-bevidsthed. Det vil
ændre Leo-menneskets tanke for sig selv til gruppetjeneste i
Aquarius, dets polare modsætning. Man kunne her passende
tilføje, at det sande Leo-menneskes bøn eller dets udtalte
åndelige stræben kan siges med Kristi ord, som vi alle kender:
»Fader, ske ikke min men Din vilje«.

Jeg vil også gerne gøre jer opmærksom på noget andet
interessant i forbindelse med dette tegn. Der er ingen planet,
der har sit fald i Leo, og der er heller ingen planet, der er
forhøjet i dette tegn, hvorimod kraften fra både Uranus og
Saturn er noget svækket, undtagen når det drejer sig om den
indviede, der reagerer kraftigt på Uranus' esoteriske
indflydelse. Den samme grundlærdom er givet her, som
meddeltes os af Solen, som hersker eksoterisk, esoterisk og
hierarkisk. Leo er i sin bevidsthed det dominerende,
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selvbevidste redskab; den har derfor magten og kan – på
grund af dette – forblive upåvirket. Denne kendsgerning vil i
stigende grad blive forstået, efterhånden som den fremskredne
Leo-type træder i forgrunden. Den vil udmærke sig ved sin
personlige uafhængighed over for et ydre herredømme. Den
ved instinktivt, at den er konge over sig selv, hersker over sit
eget liv, og derfor er der ingen planet, der er forhøjet her eller
har sit fald. Tænkeevnens kraft, symboliseret af Uranus, er
svækket, for det er i virkeligheden ikke tænkningen, der
hersker, men selvet eller sjælen, der bruger og behersker
tænkeevnen. Mennesket er da ikke betinget af sine omgivelser
eller af hændelserne i livet, men styrer dem med omtanke og
får det ud af omstændighederne og omgivelserne, som det
behøver. Derfor har Saturn, karmas herre, svækket kraft i
dette tegn. Det er af denne grund, at Sepharial har uret, når
han anfører Saturn som hersker for det første dekanat. Han
anfører, at de tre dekanater er styret af Saturn, Jupiter og
Mars. Alan Leo er imidlertid nærmere sandheden, når han
anfører Solen, Jupiter og Mars.

Selvbeherskelse gennem begyndende konflikt, der får et
heldigt udfald og velsignes gennem Jupiters godgørende
indflydelse, er den fremskredne Leo-aspirants sande historie;
denne tanke [side 283] og det objektive resultat af denne
erkendelse er sammenfattet for os i dette tegns to ledemotiver:

1. Og ordet lød: Lad andre former være til. Jeg hersker, fordi
jeg er.

2. Jeg er det, og det er jeg.

Jeg er – ordet fra den selvbevidste, selviske, individuelle Leo-
type.

Jeg er det – ordet fra det Leo-menneske, der hurtigt opnår den
højere bevidsthed og forbereder sig til en ny og universel
udtryksform i Aquarius.
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Cancer, Krebsen

Dette tegn er ikke let at forstå for den almindelige studerende,
for det er – psykologisk set – det polare modstykke til
gruppens bevidsthedstilstand, som menneskeheden i denne
tid stræber hen imod. Det er vanskeligt for den overfladiske
studerende at skelne nøjagtigt mellem massebevidsthed og
gruppebevidsthed. Menneskene befinder sig i dag i al
almindelighed midt imellem disse to bevidsthedstilstande,
skønt det måske ville være mere korrekt at sige, at en
forholdsvis stor minoritet er ved at blive gruppebevidst, mens
størstedelen er ved at komme ud af massebevidsthedsstadiet
og blive selvbevidste individer. Dette forklarer mange af
vanskelighederne i verden i dag og sammenstødet mellem
ideologierne. De to grupper har forskellig indstilling til
verdensproblemerne, sådan som vi nu ser dem. Vi har derfor
tre tegn, som (set fra bevidsthedens synsvinkel) er nært
beslægtede, men alligevel langt fra hinanden og forskellige i
virkning. [side 284]

1. Cancer – massebevidsthed – instinktiv årvågenhed.
2. Leo – selvbevidsthed – intelligent årvågenhed.
3. Aquarius – gruppebevidsthed – intuitiv årvågenhed.

Meget af dette har vi allerede beskæftiget os med, og det er
ikke nødvendigt at gentage, når vi studerer de polare
modsætninger til de tegn, vi allerede har betragtet. Jeg har
ikke i sinde at henvise unødigt og detaljeret til punkter, som I
allerede er bekendt med, men at gøre jer opmærksom på den
guddommelige plans smukke og synteseskabende udfoldelse.

Som I allerede ved, er dette tegn en af zodiakens to porte,
fordi sjælene igennem denne vandrer ind i ydre manifestation
og tilegner sig formen for derefter at identificere sig med den
i mange lange tidsperioder. Det er »porten, der står vidt åben;
den er bred og let at passere, og dog fører den til dødens sted
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og til det lange fangenskab, som går forud for det endelige
oprør«. Det er beslægtet med den materielle, stoflige natur og
med formenes moder, ligesom den anden port, Capricorn, er
beslægtet med ånden, Faderen til alt, som ER.

I dette tegn ligger gemt hele gåden om genfødelsens lov.
Reinkarnation er en kendsgerning i det manifesterede univers
og er dybest set det fundamentale tema, der ligger til grund
for solsystemets pulsslag. Der er visse ting, som jeg gerne vil
tydeliggøre i forbindelse med reinkarnation.

Dette tegn, Cancer, der hovedsagelig vedrører
årsagsverdenen, har i sin indre betydning megen uklarhed
over sig samt en tilsyneladende svævende subtilitet, som er
meget svær at få fat på for det almindelige tænkende
menneske. Dette gælder ligeledes alle de tegn, der udgør
himlens kardinale kors. I sidste instans er det kun den
indviede discipel, der kan lodde den sande betydning af disse
zodiakale indflydelser, således som de pulserer gennem hele
det manifesterede univers, fordi de først og fremmest er
udtryk for ånd eller liv mere end for sjæl eller legeme. Derfor
kan man indtil efter den tredje indvielse – som I ofte har fået
at vide – kun vide eller sige lidt om den »hemmelighedsfulde
[side 285] essens, der er guddommelighed i bevægelse«. Når I
f.eks. læser, at grundprincipperne for dette tegn kan udtrykkes
i den bibelske sentens »Guds ånd svævede over vandene«,
betyder det så i virkeligheden noget ganske særligt for jer? I
kunne eventuelt svare ved at sige, at det betyder, at Gud
bevægede sig i substansen og skabte gennem bevægelse de
ydre håndgribelige former. Men giver det jer egentlig en
forståelig mening? I Cancer blæste Gud livsånde i menneskets
næsebor, og mennesket blev en levende sjæl. Med disse ord
har I skabt den forbindelse, der eksisterer i Guds tanke
mellem ånden (livets ånde), sjælen (bevidstheden) og
mennesket (formen). Men kan I efter denne udtalelse danne
jer en fornuftig forestilling? Jeg tror det ikke, for syntesen af
den sidste forbindelse ligger over det almindelige menneskes
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fatteevne; denne »forbindelse« eller essentielle enhed (der
ligger uden for bevidstheden og den kendte virkelighed)
finder først og fremmest sted i dette tegn – et af de ældste af
tegnene og et af de første, der skulle erkendes af den tidlige
menneskehed og fastslås som en indvirkende faktor.

Jeg fremsætter her en grundlæggende sandhed – som I kun
vagt erkender – at i Aries vågnede manifestationens
essentielle substans til fornyet aktivitet under impulsen fra det
guddommelige begær, tilskyndet af det guddommelige
åndedrag, af guddommeligt liv eller ånd. I Cancer antog
denne levende substans et trefoldigt differentieret slægtskab,
som vi giver navnene Liv (Aries), Bevidsthed (Taurus, tegnet
ved siden af Aries), og Manifesteret Dualitet (Gemini, tegnet
før Cancer); disse tre trådte forenet ind i manifestation i
Cancer, hvorved en esoterisk firfoldighed af stor betydning
blev fuldstændiggjort. Her fandt den store endnu ufuldkomne
og ubemærkede sammensmeltning sted. I Libra når disse et
balancepunkt af en vis statisk ligevægt (som senere bliver
forstyrret i Scorpio), således at denne vigtige triplicitet træder
tydeligt frem i relation til hinanden. I Capricorn, tegnet for
indvielse, begynder denne grundlæggende triplicitet at vende
tilbage til den tidligere tilstand, som var »åndens åndedrag«,
men denne gang i fuld bevidsthed og med rigtigt fuldbyrdet
[side 286] organisering, således at formen er et fuldkomment
udtryk for sjælen, og sjælen er lydhør og modtagelig over for
det Ene Livs pulsslag, det liv som gennem sin aktivitet
åbenbarer Logos' fuldkomne vilje.

Det kardinale kors' (såkaldte) hemmelighed er selve livets
hemmelighed, ligesom det faste kors' hemmelighed er sjælens
hemmelighed eller det selvbevidste væsens mysterium; det
bevægelige kors skjuler derimod formens mysterium. I disse
ord finder I nøglen til hemmeligheden om manifestationen
som helhed, og til det mysterium, som blev åbenbaret for
Kristus ved den endelige korsfæstelse; han viste sin forståelse
af dette mysterium med de triumferende ord fra Det nye
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testamente: »Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig«.
Han forlod da det faste kors og den identitet, som hidtil havde
været hans, og identificerede sig med det, som derefter blev
åbenbaret. Til disse ord, der er oversat noget ukorrekt i den
kristne bibel, er der tre udlægninger eller sande betydninger.
Den oversættelse, som der er hentydet til i Den hemmelige
lære (S.D. II. s.613): »Klædningen, klædningen, min styrkes
herlige klædning tjener mig ikke mere« udtrykker det
bevægelige kors' indre åbenbaring, således som det blev
åbenbaret for Frelseren, når man ser på livet ud fra sjælens
synsvinkel. Med ordene »Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig«, blev det faste kors' mysterium vist ham, og det
kardinale kors' hemmelighed blev for første gang holdt op for
hans øjne. Ordene, der indeholder dette centrale mysterium,
har endnu ikke været offentliggjort. En af de faktorer, som
adskiller Kristus fra alle tidligere verdensfrelsere, er den
kendsgerning, at han var den første fra vor menneskehed, som
efter at have opnået guddommelighed (som så mange andre)
fik tilladelse til at se »lysets og det levende livs gyldne tråd,
der forbinder lyset i centrum af alle de manifesterede kors«
ham blev det tilladt at kende meningen med livet, således som
det kommer til udtryk i den kosmiske korsfæstelse, der er en
episode, der hører til kosmisk liv og ikke til død, således som
i al almindelighed antaget.

Herkules forstod den sande betydning af det bevægelige
kors [side 287] og besteg i fuld erkendelse det faste kors med
alle de vanskeligheder og anstrengelser, som dette medfører.
Buddha forstod gennem fuldkommen illumination
betydningen af både det bevægelige og det faste kors, for
åbenbaringens hemmelighed i Taurus blev ham til del,
ligesom hemmeligheden ved Scorpios styrede energi blev
kilden til Herkules' styrke. Men Kristus, der kendte disse to
hemmeligheder, havde også en levende opfattelse af det
kardinale kors' mysterium, fordi transfigurationens lys
(gennemlevet i Capricorn) åbenbarede for ham herligheden og
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det transcendentale mysterium.
Der er to andre ord, som gengiver formålet og hensigten

med det kardinale kors' udtryk. De forklarer årsagen til, at de
to »porte i zodiaken« åbnes helt for impulsen og kravet fra
den guddommelige ånd. Det ene er ordet »selvopholdelse«,
som fører til impulsen til at inkarnere i Cancer, der er døren
til åndens udtryksform på det fysiske plan. Denne impuls
tilvejebringer (når formen er den vigtigste genstand for
sjælens opmærksomhed og det, som den hovedsagelig
identificerer sig med) stadiet for den statiske fortættelse i
jordtegnet Capricorn. Det andet ord er »udødelighed«, der er
selvopholdelsens guddommelige aspekt; det er den vigtigste
betingende faktor i skabelsesprocessen, og den fører til hele
evolutionens åbenbaring, til det tilbagevendende livs
tilsynekomst i formen og til livsåbenbaringen i formen. Ved
den tredje indvielse i Capricorn får dette livsaspekt den
største betydning.

I kan derfor se årsagen til, at det kardinale kors er af en så
mysteriøs karakter samt årsagen til, at både Cancer og
Capricorn er blevet så lidt forstået af den moderne astrologi;
ligeledes vil I forstå, hvorfor det i sidste instans kun er den
indviede Guds søn, der kan fatte betydningen af de fire tegn,
som udgør det kardinale kors, eller som kan forstå den
forbindelse, der er mellem de fire store guddommelige
energier, der – idet de gennemstrømmer dette kors' fire arme
– skaber den malstrøm af kraft (en synteseskabende kraft), der
udgør det »reservoir af rent, flammende lys«, som alle de, der
tager de højere indvielser, til sidst skal gå igennem. De, [side
288] der tager de to første indvielser, må betræde den vej, der
fører gennem den brændende grund. De, der er ved at tage de
højere indvielser, må dykke ned i ildhavet, der i sit inderste
væsen er Guds ild, som er renset for ethvert aspekt af den
materielle formverden gennem en fuldstændig lutring af
begærnaturen.

Hele reinkarnationstemaet er lidet forstået i dag. Den
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moderne fremstilling af dette tema og den store vægt, man har
lagt på små og ubetydelige detaljer, har fordrejet og
bortforklaret temaets vide spillerum og overset processens
sande betydning; de brede, generelle linjer i
inkarnationsprocessen er stort set blevet overset. Mens man
har diskuteret, i hvor lang tid mennesket er ude af inkarnation
og har overvejet tåbelige oplysninger af ikke bevist og
ubevislig karakter og barnagtigt har forsøgt at rekonstruere
tidligere liv hos teosofisk interesserede mennesker (ingen af
dem baseret på sandhed), har man tabt temaets virkelige
sandhed og skønhed af syne.

Cancer er det ene punkt i vandtegnenes triplicitet, og den
symbolik, der ligger til grund for de tre vandtegn, er meget
interessant i én bestemt henseende. Man har jo krebsen,
skorpionen og fiskegudinderne fra tegnet Pisces. I det gamle
Lemurien var symbolet for Pisces en kvinde med en fiskehale,
og den legendariske havfrue er en mindelse om dette symbol.
Det var først i de senere atlantiske tider (da den bevidste
opfattelse af dualitet optrådte hos denne periodes fremskredne
menneskehed), at den kvindelige del af symbolet helt gled ud,
og de to forbundne fisk erstattede fiskegudinderne. Man har
derfor krebsen, skorpionen med brodden på halen samt
fiskene. Den langsomme krebs, der er ét med sin bolig og
bærer sit hus på ryggen, lever på land (det fysiske plans liv)
men også i havet (følelsernes liv); skorpionen er hurtig i
bevægelse, dødbringende i sin virkning på mennesker
omkring den og er et landdyr; den er også symbolet på den
forvandlede krebs og resultatet af evolutionsprocessen; den
antyder, hvor farlig det menneskes natur er, som ikke er
forvandlet, og som derfor er til skade og fortræd for andre;
fiskene er betegnende for det menneske, som materiens
symbol er blevet taget fra, ved at [side 289] halvdelen af det
oprindelige symbol er blevet fjernet og således viser frigørelse
fra materien. De tre vandtegn giver os derfor en kort og
symbolsk fortælling om menneskets vækst og sande
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personlighedsudvikling. Det er et billede af loven om årsag og
virkning. Disse tanker kan I selv arbejde videre med og
således drage de tydelige slutninger.

Der er også en betydningsfuld forbindelse mellem fem
tegn, som i deres inderste væsen og virkninger er dybt
esoteriske, når de hvirvles ind i denne særlige
samspilsforbindelse. De bliver først bragt til aktivitet, når
halvdelen af tilbagevejen på livshjulet er nået; det hjul, som
også er »hjulet for levende handling eller for bevidst
virksomhed«, som det hedder i Den gamle kommentar. Dette
navn er givet hjulet, når det drejer mod uret fra Aries til
Pisces via Taurus. Dette femfoldige forhold oprettes først på
discipelskabets vej og sker ved den esoteriske
sammenkædning af Cancer-Virgo-Scorpio-Capricorn-Pisces. I
de fremtidige horoskoper for disciple vil man anerkende, at
dette betydningsfulde spil af kræfter behersker horoskopet på
et ganske særligt trin af discipelskabet. I dette tilfælde vil
disciple blive født i et af disse tegn eller med et af disse tegn
opstigende.

I har to tegn – et vand- og et jordtegn (Cancer og Virgo) på
det stadium, hvor det underbevidste har betydning, og hvor alt
er latent og skjult. Menneskets bevidsthed er endnu i sin
vorden i Cancer, for det er massetænkningen, der dominerer
og ikke den individuelle tænkeevne. I Virgo er
Kristusvæsenet eller Kristusbevidstheden skjult, og
Kristusbarnet er endnu på fosterstadiet i materiens og tidens
skød, og i løbet af dette stadium lægges hovedvægten på den
form, der skjuler og tilslører virkeligheden. Den menneskelige
sjæl og den guddommelige sjæl (den essentielle dualitet) er
der, men deres nærværelse er ikke let at opdage. I Scorpio
kommer et tidspunkt for overgang, for forandring og for
nyorientering. Det, der hidtil har været skjult, kommer til syne
og bringes op til overfladen ved hjælp af erfaringen, prøverne,
prøvelserne og »livets brod«. I Capricorn begynder disciplen
– som et resultat af virkningerne af indflydelserne [side 290]
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fra Cancer, Virgo og Scorpio – at vise evnen til at udtrykke
livet i to riger, i det mindste til en vis grad; disciplen er et
udviklet menneske og også en borger i Guds rige. For en
indviet, og over en periode af tre inkarnationer, forstærker
derfor de fire åbenbaringstegn (Cancer, Virgo, Scorpio og
Capricorn) deres virkning på ham eller hende, indtil den
indviede i den fjerde inkarnation begynder at reagere på den
indre indflydelse fra Pisces. Den indviede viser således sin
evne til at reagere på Shamballa-indflydelsen, og når denne
indflydelse engang er etableret, går den indviede ud for at
forløse og frelse. Den handler bevidst som en forsoner for
verden. Man kunne derfor sige, at:

1. I Cancer begynder indflydelsen fra det menneskelige
hierarki at gøre sin nærværelse gældende og at omfatte
menneskets dualisme. Dette kommer tydeligt frem i Virgo.
Sjæl og legeme er tæt forbundet og knyttet sammen i én
form. Mennesket er en bevidst personlighed, og dette er et
resultat af den erfaring i Cancer, der blev fuldbyrdet i
Virgo.

Sådan er menneskehedens vej. Det menneskelige center
er aktivt.

2. I Scorpio begynder indflydelsen fra det okkulte hierarki at
sætte sit præg på mennesket, og dets essentielle dualitet
sættes på prøve. Det er forberedelsen til en ny og højere
enhed. Det befinder sig på det beklagelige
overgangsstadium – hverken sjæl eller form.

Således er disciplens vej. Det hierarkiske center
indvirker kraftigt på disciplen.
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3. I Pisces kræver Shamballas indflydelse den indviede som
sit aktivitetsområde, og sjælens og åndens dualisme opstår
nu i stedet for sjælens og legemets dualisme, der hidtil har
haft den store betydning. Formens evne til at holde sjælen i
fangenskab er gjort virkningsløs, og den indviedes prøver
og prøvelser indtil den tredje indvielse er tilrettelagt med
det formål.

Sådan er den indviedes vej.

[side 291]

I vil bemærke det interessante, at I her har ni tegn, der fører et
menneske fra fangenskabets stadium i formen frem til Guds
riges frihed, fra den vordende bevidstheds tilstand frem til
fuld blomstring i guddommelig erkendelse, fra den
menneskelige årvågenheds tilstand til den indviede discipels
bevidste visdom. Disse ni tegn er absolut karakteristiske for
menneskets udfoldelse – den bevidste og den overbevidste,
selv om den begynder med massebevidstheden i Cancer. Der
er tre tegn før disse, der tilvejebringer den subtile og
subjektive virkelighed, der beror på viljen-til-at-være (Aries),
begæret-efter-at-vide (Taurus) samt skabelsen af relationer
(Gemini); disse danner den trefoldige drivkraft, der står bag
menneskets og menneskerigets manifestation. De svarer
kosmisk til det logoiske, det monadiske og det åndelige plan,
hvortil de højere indviede har adgang, ligesom de, når man
behandler hele begrebet om den lavere udviklingsspiral og i
forbindelse med det almindelige menneske, svarer til
menneskets mentale, astrale og æteriske legeme. De har
derfor at gøre med menneskelivets højeste og laveste
udtryksform. Jeg har med ovennævnte tanker givet jer nogle
meget vigtige antydninger. Et af symbolerne for en indviet af
en bestemt grad er den femtakkede stjerne med en triangel i
midten; dette er en henvisning til energien fra vandtegnenes
triangel, som vi lige har beskæftiget os med, og til den
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firfoldige forbindelse, der er blevet skabt i den indviedes
bevidsthed.

Vi skal nu betragte dette tegns herskere og studere de
planeter, der virker som brændpunkter og som
fordelingsenheder for visse kosmiske energier. Der har
allerede været nævnt meget i den retning, og en sand
forståelse af disse fremstormende energiers karakter kan først
opnås, efterhånden som vi går videre i vore studier og
undersøger disse tegn i deres sammenhæng med de andre
tegn, der gør krav på at have de samme planetariske herskere.
Der er ét punkt, som jeg gerne vil gøre jer klart, og det er, at I
i dette tegns to herskere – Månen og Neptun – har symbolerne
på en nær forbindelse mellem alle formers moder og vandenes
gud, dvs. mellem de to planeter. I dette esoteriske [side 292]
ægteskab ser I skildret for menneskeheden en vigtig syntese
mellem formen og begær-sensitivitet og har følgelig et sandt
udsagn om det bevidsthedsstadium, som vi kalder atlantisk.
Der er meget af dette i dag, og dette stadium er masse-
sensitiviteten, og masse-identifikationen med formen og med
formerne et tydeligt tegn på samt et fremragende kendetegn
for Cancer og de mennesker, der er født her. Månen forbinder
imidlertid Cancer med to andre tegn, som danner en kosmisk
triangel. Det er Cancer-Virgo-Aquarius. I denne kombination
har I tegnet for massebevidstheden, tegnet for
Kristusbevidstheden og tegnet for universel bevidsthed alle
meget nært forbundet og alle under indflydelse af Neptun,
som Månen tilslører.

Ligesom Leo, der i alle sine tre udtryksformer (eksoterisk,
esoterisk og hierarkisk) er styret af Solen, er Cancer det
eneste andet tegn, som kun er styret af én planet, selv om
Månen i den konventionelle astrologi erstatter Neptun, fordi
det er formnaturen, der er fremherskende i det længste afsnit
af menneskets udvikling, ligesom det esoterisk er den
følende-sensitive natur, der behersker gennemsnitsmennesket;
det er med denne urokkelige tendens, at disciplen må kæmpe.

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



I massetænkningen (som er Cancers sandeste udtryksform) er
det lykkeligvis således, at Neptun er tilsløret af Månen, og at
formen ikke kan registrere eller transformere mange af de
impulser, som det virkelige menneske er modtageligt for.
Gennemsnitsmenneskeheden er endnu ikke fuldt udrustet til
at kunne tåle det fulde omfang af disse impulser, at styre dem
konstruktivt eller at transmutere dem og tyde dem korrekt. På
discipelskabets vej og den esoteriske udviklingsbane er en af
disciplens betydeligste vanskeligheder og et af dens store
problemer, at disciplen er så umådelig sensitiv over for
impulser fra alle sider og dens evner til at reagere hurtigt på
kontakter, der kommer fra »alle verdenshjørner, fra enhver
vinkel i det zodiakale hjul, fra det, som er indeni, og fra det,
der er udenom, fra det der ligger over, under og allesteds«,
som Den gamle kommentar udtrykker det. Det er også lige så
vanskeligt og svært for den almindelige studerende i nutiden
at forstå Cancers massebevidsthed, [side 293] som det er for
ham eller hende at forstå gruppebevidstheden eller den
universelle bevidsthed i Aquarius, og i denne sidste
udviklingsfase er menneskeheden forbundet med Månen, der
tilslører Neptun. Gennemsnitsmennesket er lige begyndt at
forstå det stadium, hvor den individuelle Kristusbevidsthed
befinder sig i Virgo, som det er forbundet med gennem den
samme planet.

Den utilslørede Neptun forbinder ikke Cancer med noget
andet stjernebillede eller tegn, hvilket har meget stor
betydning, fordi det henviser til den kendsgerning, at et
menneske, som er indviet, ikke reagerer på almindelige
følelser og fornemmelser eller på personlighedsforhold,
således som de giver sig udtryk i glæde eller smerte. Alle
disse ting er overvundet, og til sidst fortrænges det vandagtige
liv med dets emotionelle reaktioner af den sande og
altomfattende kærligheds liv. Sjælskontrol »udsletter«
esoterisk Månen og alle spor af neptunisk liv. Den indviede
styres ikke længere af alle formers moder eller af vandenes
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gud. Når »vandene brydes og føres væk«, bringer moderen
sønnen til verden, og det individuelle åndelige væsen står da
frit. Jeg beder jer tænke over dette.

Disse to – Månen og Neptun – er derfor de direkte
indflydelser, der indvirker på Cancer-mennesket og således
fører til formlivets og det emotionelle-astrale legemes
udfoldelse. Disse aspekters overordentlig store værdi vil I
forstå, hvis I klart vil indse, at uden formen og uden evnen til
at huske, hvor nødvendigt det er at reagere sensitivt på
omverdenen og omstændighederne, ville sjælen aldrig vågne
til erkendelse i de tre verdener, og ville derfor aldrig lære Gud
i manifestation at kende.

Indirekte og gennem indvirkningerne fra det kardinale kors
(som Cancer hører til), påvirkes eller influeres Cancer-
mennesket af fem andre planeter, nemlig Mars, Merkur,
Uranus, Venus og Saturn. Dette menneske bliver lydhørt over
for anvendelsen af konflikt (Mars), over for funktionen af
intuitionens lys (Merkur), for den kosmiske indflydelse fra
Uranus samt Venus' intellekt og over for de muligheder, der
tilbyder sig (Saturn). Disse virker imidlertid subjektivt på
den, der bor i formen, og de [side 294] registreres ikke
bevidst af det enkelte menneske som kræfter gennem æoner af
tid; først når formlivet og reaktionen over for det emotionelle
og følelsesmæssige har medvirket aktivt og opdragende til at
vække tænkningen, vil de registreres bevidst. Når først
begæret er vakt, og er blevet transmuteret til højere åndelig
stræben, vil Virgo-indflydelsen sætte ind, og den lydhøre sjæl,
som blev udviklet gennem de fem indirekte indflydelser fra
det kardinale kors, begynder sin aktive, bevidste deltagelse i
livsdramaet. Således spiller de syv planeters direkte og
indirekte indflydelser deres forskellige roller i menneskets
udvikling, og det ville være interessant og værdifuldt for de
studerende at sammenholde disse syv planetariske kræfter
med menneskets syv principper, der er ved at udfolde sig.

Lad os nu i et par minutter kort betragte virkningen fra
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stråle-indflydelserne, som koncentrerer sig gennem de syv
planeter omkring det menneske, der er født i Cancer-tegnet.

Det er her, man kan finde visse grundlæggende
henvisninger til genfødelseslovens natur og gang. Det ser ud
til, at man endnu kun har opstillet to regler i forbindelse med
et egos tilbagevenden til fysisk inkarnation. Den første går ud
på, at sjælen, dersom fuldkommenhed ikke er opnået, må
vende tilbage og fortsætte fuldkommengørelsesprocessen på
Jorden. Den anden regel er den, at den impuls, der
prædisponerer egoet til en sådan handling, er en eller anden
form for utilfredsstillet begær. Begge disse udtalelser er til
dels rigtige og almengyldige, men de er dog kun halve
sandheder og hører sammen med en større sandhed, som
esoterikere endnu ikke har opfattet eller omhyggeligt taget til
efterretning; disse udtalelser er af sekundær karakter og
kommer til udtryk i de tre verdener for menneskets udvikling
som personlighedens hensigter og som tid-rum-begreber. I
grunden er det ikke begæret, der tilskynder til tilbagevenden,
men vilje og viden om planen. Det er ikke trangen til at opnå
en endelig fuldkommenhed, der driver egoet videre til
erfaring i formen, for egoet er allerede fuldkomment. Den
vigtigste tilskyndelse er offer og tjeneste over for de mindre
væsener, der er afhængige [side 295] af den højere inspiration
(som den åndelige sjæl kan give) og beslutningen om, at også
de kan opnå planetarisk status i lighed med den opofrende
sjæls. Det er for til sidst at ophæve tid-rum-begrebet og for at
bevise, at det er en illusion, at porten til Cancer åbnes for den
opofrende, tjenende sjæl. Husk altid dette, når I studerer
emnet om genfødelse. I sig selv er genfødelse og
reinkarnation misvisende ord, og ord som »cyklisk
tilskyndelse«, »intelligent, målbevidst gentagelse« og »bevidst
ind- og udånding« ville beskrive denne kosmiske proces mere
akkurat. Dog er det svært for jer at forstå denne idé, for det
forudsætter evnen til at identificere sig selv med den Ene, der
ånder således – den planetariske Logos – og derfor må hele
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dette anliggende forblive relativt dunkelt, indtil indvielse har
fundet sted. Esoterisk set er det mest interessante her, at det
er gruppegenfødelse, der finder sted hele tiden, og at den
enkeltes inkarnation kun er en biting i denne store
begivenhed. Dette er stort set blevet ignoreret eller glemt på
grund af den intense og selviske interesse for personlig
erfaring og levevis, der gør sig gældende i de spekulative
detaljer vedrørende det enkelte menneskes tilbagevenden,
som er givet i den strøm af såkaldt okkulte bøger, hvoraf de
fleste for det meste er unøjagtige i vid udstrækning og helt
uden betydning.

En intelligent forståelse af planen er nødvendig, før den
virkelige sandhed vedrørende reinkarnation kan træde tydeligt
frem i den offentlige bevidsthed. Grupper af sjæle kommer i
inkarnation cyklisk og samlet for at fremme planen og lade
vekselvirkningen mellem ånd og materie gå videre; derved
muliggøres manifestation og virkeliggørelse af de
guddommelige ideer, der eksisterer i Guds tanke. Når planen
(som Hierarkiet forstår den) er mere kendt med hensyn til
dens mål og hensigt samt virkemåde på livets ydre plan, vil vi
se en fuldstændig ændring i fremstillingen af den lære, der
vedrører loven om genfødelse. Vi skal se nærmere på den
bestående syntese mellem følgende:

1. Den guddommelige plan, som den manifesterer sig i tid.
[side 296]
2. De grundlæggende relationer, som de manifesterer sig i

rum.
3. Virkningerne, der udvikler sig og viser sig i grupper.
4. Forståelsen, der udfolder sig, når intellektet

sammensmelter med intuitionen.
5. Det logoiske udtryks femfoldige natur, som det udfolder

sig gennem de fem riger.
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Når man har opfattet dette korrekt gennem intuitionen, vil det
fremkalde en åbenbaring, og da vil dette vanskeligt
tilgængelige tema fremstå på en måde, der overgår alt, hvad
mennesket hidtil har fornemmet. Det er en af den første
indvielses hemmeligheder; og disse hemmeligheder er i dag
ved at nå ud til yderverdenen.

Man vil blive klar over, at genfødelse i virkeligheden er en
magisk og magnetisk vekselvirkning mellem livets formside
og selve livet. Denne vekselvirkning udøves bevidst af sjælen,
som er produktet af de to beslægtede faktorer. Denne
udtalelse er i sig selv indviklet og vanskelig og langt fra let at
forstå; den udtrykker dog en betydningsfuld kendsgerning,
som Den gamle kommentar formulerer således:

»De, der kræver at blive frelst, har råbt det højt. Deres
stemmer trænger igennem til den formløse verden og
vækker genklang dér.«

»De, der i uendelig fjerne tider har forpligtet sig til at
frelse og tjene, svarer. Deres råb giver også genklang og
trænger med denne klang ind i mørke og fjerne egne af
formens verden.«

»Og således dannes der en malstrøm, som holdes i
live af denne vedvarende dualistiske lyd. Og da finder
en berøring sted, og for en tid er de begge ét – de
frelsende sjæle og de væsener, der skal tjenes.«

»Langsomt bliver den frelsendes vision til et lys, der
fører de råbende frem til lysets sted.«

[side 297]

Jeg vil gerne anbefale forskere at nærme sig hele dette emne
om den »cykliske impuls« fra gruppens synsvinkel og herved
glemme personlighedsindtrykkets blændværk. Forløbet af den
hidtil kendte historie vil her være en hjælp, for så vidt som
den antyder muligheden for opklaring og det nyttige i at
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klassificere og isolere gruppeaktivitet og gruppekarakter ned
gennem tidsaldrene. Når man således adskiller de store
inkarnerende grupper og ser deres arbejde for det fjerde
naturrige på mange områder mere klart, vil man bedre forstå
hele dette problem, da intuitionen derved påkaldes. Dette
viser en anden vigtig ting, nemlig den, at det endnu kun vil
være muligt at spore fremskridtet hos de fremskredne sjæle i
inkarnation og ikke på nuværende tidspunkt den cykliske
tilsynekomst af de uudviklede. Disse er de »materielle
enheder«, der må frelses af dem, der er længere fremme.
Temaet om tjeneste og offer går ubemærket gennem historien.
Nøglen til forståelse af disse reinkarnerende frelsende faktorer
ligger i en kommende intuitiv evne til gennem deres
strålekvaliteter at erkende de reinkarnerende grupper som
grupper og ikke som individer, og det var med dette mål for
øje, at jeg kom med en udtalelse i Nationernes Skæbne om de
stråler, der styrer bestemte nationer. Grupper er styret af de
astrologiske tegn og af strålerne, ligesom de enkelte individer
er det, og disse stråler påvirker dem via de styrende planeter.
Jeg har her lukket op for et udstrakt forskningsområde, og jeg
har peget på en meget interessant ny form for historisk
forskning og optegnelse. Fremtidens historie vil blive den
historie, der handler om Guds planer, der udfolder sig
efterhånden som de virkeliggøres gennem de tjenende ego-
grupper, der vil komme i fysisk inkarnation under
indflydelsen af »guddommelig dualitet« for at videreføre
udviklingen i de væsener, som danner den form, gennem
hvilken det guddommelige søger sit fulde udtryk. Den fjerde
stråles relation til det fjerde naturrige (som er det fjerde
skabende hierarki) er en forudbestemmende indflydelse i alle
verdenskonflikter op til vor tid og er årsagen til krigens og
konfliktens historie ned gennem tidsaldrene. Denne stråles
tema er [side 298] »harmoni gennem konflikt«, og det er det
lavere aspekt af den stråleenergi, der skaber konflikt, og som
hidtil har haft overtaget, der nu når sit højdepunkt gennem
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den ny fremkommende Shamballa-kraft. Efterhånden som den
opbruges (og dette sker nu i tiltagende grad), vil der ske en
ændring i retning og kraft hen imod den hovedstråle, den
anden stråle for kærlighed-visdom, som den fjerde stråle
udgør en del af. Denne anden stråle energi koncentreres
meget kraftigt gennem stjernebilledet Gemini via planeten
Jupiter. Derefter vil en lang cyklus af velgørende udvikling
indledes, hvor den konflikt, der er så væsentlig for
vekselvirkningen mellem dualiteterne, vil blive stabiliseret på
det mentale plan og – under indflydelse fra det femte
naturriges frelsende og tjenende egoer – fuldstændig forandre
verdens civilisation.

Det er også værd at huske, at vi, når vi studerer
strålekræfterne og deres virkninger i Cancer, må gøre det ud
fra massetænkningens og massereaktionens synsvinkel og
ikke ud fra det enkelte menneskes. Dette er et af tegnene for
syntese og for en relativ sammensmeltning, men det er en
sammensmeltning på spiralens lavere plan; dette kendetegner
sammensmeltningen af det fysiske legeme og sjælen, men kun
på kimstadiet, hvor det psykiske stadium endnu ikke er
individualiseret. Det er stadiet for massereaktion på de
ankommende lysets sønner.

Hele temaet over zodiaken kan man nærme sig ud fra
lysets synsvinkel, idet man studerer dets udfoldelse og
tiltagende stråling samt den gradvise tilkendegivelse af det,
som jeg andet steds har kaldt »herligheden, der skyldes den
Ene«. Den måde, som dette indre lys udvikler sig på og
manifesterer sig i det ydre, må – set ud fra dets kosmiske
virkninger – forblive en af hemmelighederne ved indvielse i
lang tid fremover. Men det ville være på sin plads her, hvis
jeg symbolsk opgiver visse udtryk og sætninger, som for hvert
tegn antyder denne »vækst af lyset i lyset«, som det esoterisk
kaldes. Samtidig må vi huske, at vi forsøger at give udtryk for
tilstande, der har at gøre med sjælen, hvis inderste væsen er
lys. Dette sjælslys påvirker formen, efterhånden som

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



evolutionen skrider frem, og den ene gang efter den anden
[side 299] åbenbarer denne form tidens og rummets væsen
samt målet.

1. Aries. – Selve livets lys. Det er det svage lyspunkt, der
findes i centrum af manifestationscyklen, mat og
flakkende. Det er »Logos' søgelys, der søger det, som kan
bruges« til det guddommelige udtryk.

2. Taurus. – Vejens gennemtrængende lys. Dette er en
lysstråle, der udgår fra punktet i Aries, og åbenbarer
området for lysets herredømme.

3. Gemini. Vekselvirkningens lys. Det er en bane af
lysstråler, som åbenbarer det, der ligger over for
hinanden, manifestationens grundlæggende dualitet,
slægtskabet mellem ånd og form. Det er dette slægtskabs
bevidste lys.

4. Cancer. Lyset i formen. Det er selve substansens spredte
lys, materiens »mørke lys«, som der henvises til i Den
hemmelige lære. Det er det lys, der afventer den
stimulering, som kommer fra sjælslyset.

5. Leo. – Sjælens lys. Et reflekteret lyspunkt fra Logos eller
det guddommelige. Lyset, der spredtes i Cancer,
fokuseres og åbenbarer til sidst et punkt.

6. Virgo. – Det blandede dualistiske lys. To lys kan ses –
det ene klart og stærkt, formens lys; det andet svagt og
dæmpet, Guds lys. Dette lys er kendetegnet ved, at det
ene tiltager i styrke, mens det andet aftager. Det adskiller
sig fra lyset i Gemini.

7. Libra. – Lyset, der går i hvile. Dette er det lys, der
vibrerer, indtil et balancepunkt er nået. Det er det, der er
kendetegnet ved, at det bevæger sig op og ned.

8. Scorpio. – Dagens lys. Dette er stedet, hvor tre lys mødes
– formens lys, sjælens lys og livets lys. De mødes; de
smelter sammen; de stiger.

9. Sagittarius. – En stråle af målrettet og koncentreret lys. I
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dette tegn bliver lyspunktet til den stråle, der åbenbarer
et større lys forude og oplyser vejen til lysets centrum.

10. Capricorn. – Indvielsens lys. Dette er det lys, der baner
vejen [side 300] til bjergets top og bringer forklarelse
(transfiguration), hvorved det åbenbarer den opstigende
sol.

11. Aquarius. – Lyset, der skinner på jorden og ud over
havet. Det er det lys, der altid skinner i mørket og med
sine helbredende stråler renser det, der skal lutres, indtil
mørket er borte.

12. Pisces. – Verdens lys. Dette er det lys, der åbenbarer
selve livets lys. Det afslutter for stedse materiens mørke.

Et studium af ovennævnte tanker vil åbenbare den symbolske
historie om materiens udstråling, om væksten af lyslegemet i
makrokosmos og mikrokosmos og vil til sidst blotlægge
Logos' hensigt.

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 dualitet og
indvunden erfaring). Deres indflydelser er ikke til stede
undtagen for så vidt som, at kærlighed og hensigt ligger til
grund for al manifestation. Men de koncentreres ikke i dette
tegn. Kun fem stråler virker gennem dette stjernebillede, der
selv på et relativt højt udviklingsstade og på det omvendte
hjul for altid bevarer massetilhørsforholdet til gavn for det
inkarnerende individ og til garanti for selve substansens
endelige frelse. Mennesker, der endnu ikke har den indviedes
fremsyn, er tilbøjelige til at udlægge alle tegnene og deres
virkninger efter almindelig menneskelig målestok, hvorimod
formålet med deres koordinerede indflydelse ligger på de
planetariske, solare og kosmiske plan. Den indviede, som har
taget de tre lavere indvielser, er fremover beskæftiget med
virkningerne af de kosmiske indflydelser på planeten og for
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øvrigt på det fjerde naturrige; desuden beskæftiger den
indviede sig med det højere mentale studium af deres
virkninger, efterhånden som de skaber grundlæggende og
fundamentale forandringer i det systemiske liv, der igen
indvirker på vor planet, dens naturriger og følgelig også på
mennesker. I kan heraf se, at efterhånden som [side 301] de
evolutionære forandringer indtræffer, og efterhånden som den
menneskelige, den planetariske og solare bevidsthed udvikler
sig trin for trin, vil indflydelserne fra stjernebillederne via
deres formidlere planeterne skabe meget forskelligartede
forandringer og betydningsfulde hændelser, som mennesket
bevidst eller ubevidst vil reagere på alt efter sit udviklingstrin.
Det individuelle Cancer-menneskes reaktion på de
indkommende indflydelser og på sine omgivelser vil være
anderledes end disciplens eller den indviedes, og disse igen
vil ændre sig i hvert enkelt tegn og således afrunde
menneskets udvikling. Her er igen et punkt, som astrologer
senere må tage under overvejelse. Jeg vil gerne her give jer en
oversigt over, hvordan mennesket i løbet af tre stadier i sin
udvikling – det uudviklede, det fremskredne og stadiet på
vejen – reagerer på de forskellige indflydelser, som det er
underlagt, når det kommer ind på det fysiske eksistensplan
gennem den åbne port i Cancer og derefter fortsætter gennem
alle tegnene.

I vil bemærke, at det med hensyn til dette slægtskab mellem
tegnene ikke drejer sig om de over for hinanden liggende
tegn, men om de mellemliggende; det kendetegner derfor
slægtskabets mellemliggende periode og ikke fuldendelsen,
som det er tilfældet med Leo og Aquarius eller Cancer og
Capricorn. Man vil konstatere, at disse forhold danner helt
bestemte geometriske figurer, ligesom de kors, der opstår
mellem de modsatte tegn, danner himlens tre kors. Jeg
overlader dette til jeres overvejelse. Ovennævnte oversigt
formidler et nyt og indre forhold imellem tegnene, som først
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bliver tydeligt virksomt og effektivt efter indvielse. Derfor har
den kun ringe værdi for den almindelige læser på dette
tidspunkt, selv om den ikke desto mindre åbner for nye
astrologiske kontakter og indflydelser, hvoraf de fleste
tilvejebringes gennem stråleindflydelserne; for at få en rigtig
fortolkning af dette, kræves der, at man forstår det enkelte
menneskes evolutionstrin. Det er væsentligt for den rigtige
forståelse, at astrologen ved, om det pågældende menneske er
relativt uudviklet, [side 302]
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Tegn Det uudviklede menneske Det fremskredne menneske Disciplen. Den indviede

1. Aries

Nøgleord:

Blind, ikke-målrettet

erfaring.

Instinktiv reaktion.

Aries vender sig imod

Capricorn.

Målrettet personlighedsindsats.

Begær.

Erkendelse og arbejde for

planen.

Vilje.

2. Taurus

Nøgleord:

Selvisk begær.

Jordens lys.

Taurus styrter blindt

frem, indtil Sagittarius

styrer.

Åndelig stræben.

Kærlighedens lys.

Illumineret liv.

Livets lys.

3. Gemini

Nøgleord:

Relationsskifte.

»Jeg tjener mig selv«.

Gemini bevæger sig hen

imod Libra.

Orientering imod:

»Jeg tjener min broder«.

Rigtig relation.

»Jeg tjener den Ene«.

4. Cancer

Nøgleord:

Den blinde enhed er tabt.

Masserne.

Cancer skuer et liv i Leo.

Enheden vågner for

omgivelserne.

Huset.

Det hele ses som ét.

Menneskeheden.

5. Leo

Nøgleord:

Det lavere selv.

Det skjulte punkt.

Leo søger frigørelse i

Scorpio.

Det højere selv.

Punktet, der åbenbarer.

Det ene selv.

Det tilbagelagte punkt.

6. Virgo

Nøgleord:

Den spirende energi.

Moderen.

Virgo skjuler det lys, som

bestråler Jorden i

Aquarius.

Den skabende kraft.

Beskytteren.

Kristusaktiviteten.

Lyset.

[side 303]
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Tegn Det uudviklede menneske Det fremskredne menneske Disciplen. Den indviede

7. Libra

Nøgleord:

Uafbalanceret brændende

lidenskab.

Menneskelig kærlighed.

Libra forbinder de to i

Gemini.

Afvejning af modsætningerne.

Hengivenhed og åndelig

stræben.

Opnået balance.

Guddommelig kærlighed.

Forståelse.

8. Scorpio

Nøgleord:

Selviskhedens enhed.

Udyret.

Scorpio iscenesætter Leos

frigørelse.

Konflikt med dualiteten.

Den kæmpende.

Højere enhed.

Disciplen.

9. Sagittarius

Nøgleord:

Selvcentrering.

Forsøgsvis tilnærmelse.

Sagittarius, disciplen

bliver frelseren i Pisces.

Koncentration om målet.

Målrettet tilnærmelse.

Menneskers leder.

Portens vogter.

10. Capricorn

Nøgleord:

Den jordbundne sjæl.

Capricorn fuldender

Scorpios arbejde.

Den, der sætter over vandet.

Bevægelig.

Dødens sejrherre.

Indviet.

11. Aquarius

Nøgleord:

Alle ting til alle

mennesker.

Selvets byrde.

Aquarius frigør Virgo fra

sin byrde.

Troskab mod sjælen.

Menneskehedens byrde.

Den, der tjener alle

mennesker.

Verdens byrde.

12. Pisces

Nøgleord:

Modtagelighed over for

omgivelserne.

Mediet.

Pisces tager fra alle

tegnene.

Modtagelighed over for sjælen.

Formidleren.

Åndeligt ansvar.

Frelseren.

[side 304]
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om det er et fremskredent menneske, eller om det befinder sig
et sted på vejen. Der er så meget, man skal tage i betragtning i
den nye esoteriske astrologi – forudsigelse, tydning, ud fra
både personlighedens og sjælens standpunkt, karaktertræk,
samt et så omhyggeligt studium af loven om genfødelse som
muligt gennem en forståelse af indflydelserne fra Cancer-
tegnet. En ting, der senere vil komme frem, men som det for
tiden er umuligt at forklare, er, at de tolv skabende hierarkier
alle er forbundet med det ene eller det andet af zodiakens tolv
tegn, og at alle disse tydeligt påvirker menneskeslægten samt
det enkelte menneske i denne slægt. Hvis man omhyggeligt
studerer de i denne oversigt angivne forhold samt tillige
hierarkierne og tegnene, vil dette bevirke en drastisk
revolution i den moderne astrologi, som vil få en yderst
fundamental betydning. Mere end dette kan jeg ikke antyde
her, og mere vil jeg først kunne sige, når de nuværende
astrologer har udført et koncentreret arbejde i den her anførte
retning.

Det lyder så enkelt, når man siger: det vigtigste punkt, som
astrologer i dag skal kunne forstå, er nødvendigheden af at
vide, før de tyder, hvor på evolutionsvejen det pågældende
menneske står. Jeg fremsætter endnu en udtalelse: Når man
studerer de mennesker, som er født i de kardinale tegn, vil der
i denne forbindelse vise sig de klareste informationer. Det
kunne være på sin plads at fremhæve her, at

1. Astrologen gennem et studium af det kardinale kors –
Aries, Cancer, Libra, Capricorn – kan opnå en tydeligere
forståelse:

a. af det almindelige, individuelle menneske,
b. af gruppebegyndelser,
c. af betydningen af den første indvielse.
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2. Astrologen gennem et studium af det faste kors – Taurus,
Leo, Scorpio og Aquarius – vil nå frem til den rigtige
tydning:

a. af de indviedes liv,
b. af gruppe-absorption til syntese, [side 305]
c. af betydningen af den tredje indvielse.

3. Astrologen gennem et studium af det bevægelige kors –
Gemini, Virgo, Sagittarius og Pisces – kan erfare
betydningsfuldheden:

a. af disciple,
b. af gruppeaktivitet,
c. af den anden indvielse.

Det er muligt, at de ovennævnte angivelser ikke stemmer
overens med de almindeligt antagne ideer og endda synes at
modsige nogle af de synsvinkler, som jeg tidligere har givet
udtryk for, men et omhyggeligt studium af de her givne
henvisninger, kan måske i højere grad anskueliggøre denne
synsvinkel. Ethvert kors har sin eksoteriske betydning, hvilket
alle astrologer kender noget til; det har også sin esoteriske
mening og betydning, men det er endnu et uudforsket område;
det har sin åndelige betydning, som naturligvis først åbenbares
ved de store indvielser. Man bør huske, at disse er de
trefoldige differentieringer af det Ene Liv, og at Capricorn
f.eks. ikke alene kendetegner punktet for den dybeste
konkretion og dermed død, men også punktet for den højeste
indvielse og for indtræden i det guddommelige væsens
livsaspekt.

Jeg kan ikke indtrængende nok gentage for jer, hvor
nødvendigt det er at tænke i begreber som energi og kraft,
kraftbaner og energiforbindelser; astrologer må også tænke
mere i retning af kvalitet og særpræg, som den mere
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avancerede astrologi gør det allerede i dag. Hele astrologiens
historie er i virkeligheden en fremstilling af gensidige
magnetiske og magiske samspil for at gøre den indre realitet
synlig; den er historien om formens reaktion – den uendeligt
store form som et solsystem, mikrokosmisk som et menneske,
og ganske lille som et atom eller en celle – på drivkraften eller
tiltrækningskraften fra energibrændpunkter og kraftstrømme.
Disse to er ikke identiske, men må tages med i beregningerne
af den forskende astrolog og i dens tydninger.

Det er Cancers fokuserede energi, som gør Cancer til et
stort magnetisk eller tiltrækkende brændpunkt, der fører til
inkarnationsprocesserne. [side 306] Gennem Cancers port
strømmer »det magnetisk magiske lys, der fører sjælen hen til
erfaringens mørke sted«. Ligeledes er det den magiske
tiltrækning fra Capricorns energi, som på det tilbagevendende
hjul (i modsætning til genfødelsens udadgående hjul) for
udtryk og for discipelskab til stadighed drager sjælen væk fra
formlivet og dets erfaring og danner det »strålende lys, der
fører sjælen sikkert frem til bjergets top«. Hvis man erkender
dette, står det klart, at den betingende faktor og den afgørende
betingelse i tid og rum er den inkarnerede sjæls
modtagelighed enten over for formlivet, der fører til
inkarnation gennem Cancers port, eller over for sjælslivet, der
fører til indvielse gennem Capricorns port. Det er også i disse
to tegns relation til hinanden, at man får et af de klareste
billeder af vekselvirkningen mellem modsætningernes par,
således som de eksisterer i zodiaken, og det ville måske være
nyttigt, hvis vi et kort øjeblik studerede de to typer for
fuldendelse, som opstår på grund af denne vekselvirkning
mellem de modsatte tegn. Jeg vil forsøge at sætte dette op i en
overskuelig og indlysende form til senere overvejelse og
studium. Fuldendelsen såvel på formsiden som på sjælssiden
kunne man udtrykke på følgende måde, idet man altid må tage
i betragtning, at sproget har sine begrænsninger:
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PÅ HJULET, DER DREJER MED URET
(Aries til Taurus, via Pisces)

For den almindelige menneskehed.

1. Aries-Libra. – Ubestandige, spirende begyndelser, der
fører frem til afbalanceringen af den lavere psykiske natur
og dens udtryk gennem formen. Spirende begær efter
udtryk fuldbyrdes i lidenskab efter tilfredsstillelse. Den
lavere kærlighed hersker.

2. Taurus-Scorpio. – Voldsomme fokuserede lavere begær
fører til død og nederlag. Den lavere naturs triumf, der
ender i en opvågnen til livslede og død. Mennesket er
begærets fange og erkender i fuldendelsens øjeblik sit
fængsel. [side 307]

3. Gemini-Sagittarius. – Omskifteligt spil af kræfter og
ustabilitet fører til fasthed og koncentrering om
personligheden. Mennesket arbejder målbevidst på sin
personligheds fuldendelse. Den trefoldige lavere natur,
syntetiseret og styret, behersker al virksomhed.

4. Cancer-Capricorn. – Trangen til at inkarnere fører til den
tætteste inkarnation og nedsænkning i formen. Formlivets
tiltrækning og fortættelsesprocesserne har herredømmet.
Mennesket når efter mange inkarnationer frem til et
krystalliseringspunkt.

5. Leo-Aquarius. – Mennesket søger fuldt udtryk og når
omsider frem til det punkt, hvor det bruger sine omgivelser
for at opnå rent personlige mål. Det dominerer sine
medmennesker udelukkende for personlig vindings skyld.
Det isolerede menneske bliver til gruppelederen eller
diktatoren.

6. Virgo-Pisces. – Jomfru-materie tiltrækker sjælen, og den
guddommelige moder bliver vigtigere end sønnen.
Sjælslivet er skjult.
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PÅ HJULET, DER DREJER MOD URET
(Aries til Pisces, via Taurus)
Disciplen og den indviede.

1. Libra-Aries. – Den opnåede ligevægt giver ved
ligevægtspunktet den mentale drivkraft sjælskontrol.
Lidenskab forvandles (transmuteres) til kærlighed, og det
første begær i Aries bliver til kærlighed-visdommens fulde
udtryk. Begæret efter at manifestere bliver til åndelig
stræben efter at være.

2. Scorpio-Taurus. – Sjælens endelige sejr over formen. Død
og mørke viser sig som liv og lys som resultatet af denne
energiforbindelse. Sjælens mørke nat bliver til den
strålende sol.

3. Sagittarius-Gemini. – Forbindelsen med dette
modsætningernes par fører til målrettet sjælsstræben,
åndeligt styret virksomhed og en tydelig beredthed til
indvielse. Formens magt aftager, og sjælslivet vokser.

4. Capricorn-Cancer. – Den indviede vælger nu at inkarnere
og vandrer frit og af egen vilje gennem begge porte.
Materiens [side 308] tiltrækningskraft afløses af sjælens
frie valg. Formlivet bliver et bevidst udtryksmiddel med
henblik på tjeneste.

5. Aquarius-Leo. – Personlighedens interesser, som en
individuel udtryksform, opgår i det gode for helheden. Det
selviske individuelle menneske bliver til verdenstjeneren. I
begge tegn opnås nu højder af betydningsfuld tjeneste.

6. Pisces-Virgo. – Formen åbenbarer og frigør den iboende
sjæl. Verdensfrelseren kommer til syne og opfostrer de
skjulte sjæle i Virgo.

I vil derfor bemærke følgende: Når tiltrækningskraften fra de
energier, der strømmer ind i og gennem zodiakens tegn, går ud
på at finde udtryk gennem formen, så fører vekselvirkningen
mellem de modsatte tegn til en eller anden tydelig
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personlighedsmanifestation, idet denne stort set bestemmes af
personlighedsstrålen. Når livstendensen bliver trukket tilbage
fra formen, og sjælen er i begreb med at åbenbare sig, da gør
sjælen eller egoet sig gældende, og hvad kvaliteten angår,
bestemmes dette igen af karakteren af den egoiske stråle. Her
igen viser det sig nødvendigt at vide, på hvilket udviklingstrin
det menneske står, hvis horoskop bliver betragtet. Jeg vil gerne
her på dette sted pege på, at det vil være klogt, når man
studerer et eller andet tegn, samtidig også at studere det
modsatte eller fuldendende tegn. Meget af det, som jeg f.eks.
kunne sige om Cancer-tegnet, er allerede blevet nævnt i
forbindelse med det overfor liggende tegn, Capricorn, og det
samme gælder for de tegn, som vi nu skal til at studere.

Det vil nu stå jer klart, hvorfor Månen og Neptun, der
overfører 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 forvandles til den brændende grund), hvor disse to »i den
sidste kamp« skal stå over for deres højere overensstemmelse,
sjælen og ånden, for materie er ånd på dens laveste trin og ånd
er materie på dens højeste. I disse [side 309] ord har I den
sande forklaring på Cancer-Capricorn-forholdet. Når man til
disse mægtige indflydelser lægger kraften fra den syvende
stråle (der sammenfatter alle udtryksformer på det fysiske
plan) og kraften fra den tredje stråle (der fører til intens
virksomhed i materien), vil I bemærke, hvordan alle de
pågældende energier i dette tegn stræber efter at hjælpe sjælen
til inkarnation i de tre verdener af erfaring og menneskeligt
udtryk. Venus' magt i dette tegn går ud på at gøre tænkeevnen
til personlighedens tjener, og dette støttes af kræfterne fra den
tredje stråle for aktiv intelligens. Således forberedes
skuepladsen for sjælens optræden i formen. I ville finde det
interessant at sammenligne virkningerne af disse strålekræfter,
efterhånden som de kommer til udtryk i Cancer med hensyn
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til:

1. Det uudviklede menneske, når det udviser beherskelse af
formen.

2. Det udviklede menneske, den indviede og frelseren, når
den udviser sjælsbeherskelse. De kræfter, som beherskede
sjælen, mens den var underlagt formen, bliver
verdenstjenestens redskaber.

Når man studerer disse resultater, vil man til sidst få indsigt i
de forhold, som vi tidligere har berørt, da vi diskuterede dette
tegns eksoteriske og esoteriske herskere, der bragte Cancer-
mennesket i berøring med Virgo, Aquarius og Scorpio. Set ud
fra én synsvinkel betyder det sjælens fangenskab og
personlighedens herliggørelse, der ender med døden i Scorpio;
set fra en anden synsvinkel har vi åbenbaringen af Kristus i
formen, åbenbaringen af det tjenende menneske og
åbenbaringen af den endelige sejr over døden. Hvis man til
den ovennævnte erkendelse også lægger det sted, hvor
planeterne står i dette tegn, så viser det en yderst
bemærkelsesværdig og på samme tid temmelig indviklet
situation, og – fordi det er det sidste indvielseskors – en
situation, som først vil blive virkelig afklaret, når de sidste trin
på vejen betrædes. Derfor er det kun muligt at komme med
nogle få henvisninger. [side 310] Der er to planeter, som er
forhøjet i dette tegn, Jupiter og Neptun. Da dette er
genfødelsens tegn, viser disse to planeter den vellykkede
udvikling og endelige brug af formaspektet, men også
udviklingen af psykisk sensitivitet både i de højere og lavere
sanser.

Det er vigtige udviklingslinjer for den sjæl, der har valgt at
inkarnere. Opbygningen af passende former samt anvendelsen
og beherskelsen heraf er væsentlig, hvis mennesket skal
arbejde viist og rigtigt med på Guds plan. Jupiter borger for
dette i Cancer fra det allerførste trin i fødslen. Kærlighed som
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forbindelsesled til guddommelighed, og visdom som
forbindelsesled til formen står bag sjælens hensigt. I tid og
rum, igennem lange æoner, behersker og skjuler formen
sjælen. Dette gælder ligeledes, hvad angår den omskiftelige
psykiske natur. De (formaspektet og den psykiske natur) når til
sidst deres konkrete fuldkommenhed i Capricorn for igen i
Cancer at blive det perfekte redskab for tjeneste, som den
indviede benytter, når den søger at yde massetjeneste i stedet
for at lade sig indfange og opsluge af masserne. Saturns kraft i
dette tegn påvirker de styrende energier eller stråler for
harmoni gennem konflikt (Månen og Merkur) samt Neptun og
fremmer deres mål og hensigter, for i dette tegn befinder
Saturn sig i det hus, hvor den er svækket, og skaber således de
vanskelige forhold og situationer, som vil føre til den
nødvendige kamp. Dette gør Cancer til et sted, der symbolsk
kan betragtes som et fængsel, og her forstærkes smerten og
straffen for forkert orientering. Det er sjælens konflikt med
sine omgivelser – der foregår bevidst eller ubevidst – og som
fører til den af inkarnationen pålagte bod, der bevirker de
betingelser for lidelse, som sjælen villigt har påtaget sig, da
den – med åbne øjne og klar skuen – valgte jordelivets vej
med alle de deraf følgende ofre og smerter for at frelse de
væsener, som den følte sig beslægtet med.

Mærkeligt nok er det Sepharial, der anbringer dekanaternes
herskere mere nøjagtigt end Alan Leo. Det plejer at være
omvendt; Alan Leo er den mest nøjagtige af de to astrologer.
Sepharial [side 311] angiver Venus, Merkur og Månen, mens
Alan Leo tildeler disse dekanater Månen, Mars og Jupiter.
Tænkeevnen, nytten af konflikten og formlivet er de
medvirkende faktorer, der fører sjælen ad inkarnationsvejen.
Redskabet til frigørelse er i sidste instans den rigtige brug og
beherskelse af illuminationens organ, som er tænkeevnen.
Derfor fremhæves altid nødvendigheden af meditation, når
aspiranten bliver vågen for de åndelige muligheder. Den
styrke, der kommer gennem konflikt og vedvarende kamp
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opbygger gradvis det beredskab af styrke og kraft, der sætter
aspiranten i stand til at bestå discipelskabets slutprøver i
Scorpio, til at møde indvielsernes prøvelser i Capricorn og til
at bryde alle de lænker, som inkarnationsprocesserne har
smedet.

I de ord, der siges om dette tegn, antyder sjælens ord målet
med erfaringen i Cancer, og den hensigt, der har været med
inkarnationen: »Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg dvæler«.
Personlighedens midlertidige metode fremtræder også tydeligt,
idet vi får at vide, at det ord, der forkyndes af sjælen, når den
indtræder i inkarnation, er »lad isolation være reglen, og dog
eksisterer mængden«.

Dette tegn kan få dyb betydning for alle. I er midt i
inkarnationsprocessen; I følger den vej, I har valgt. Er der
endnu ikke lys i det hus, I bygger? Er det et oplyst hus, eller er
det et mørkt fængsel? Hvis det er et oplyst hus, vil I med dets
lys og varme tiltrække alle omkring jer, og den magnetiske
tiltrækning fra jeres sjæl, hvis natur er lys og kærlighed, vil
frelse mange. Hvis I stadig er en isoleret sjæl, må I gå igennem
rædslerne af en endnu mere fuldstændig isolation og
ensomhed og betræde sjælens mørke vej alene. Alligevel er
denne isolation, denne ensomhed og denne adskillelse i den
mørke nat en del af den store illusion. Men det er en illusion,
som den samlede menneskehed nu er nedstyrtet i som
forberedelse til enhed, frihed og forløsning. Nogle har fortabt
sig i illusionen og ved ikke, hvad der er virkelighed og
sandhed. Andre vandrer frit i illusionens verden med det
formål at frelse og opløfte deres brødre, og hvis I endnu ikke
kan dette, vil I komme til at lære det. [side 312]

Gemini, Tvillingerne

Når vi betragter de resterende tegn, er der forholdsvis mindre
at sige end før, fordi jeg allerede har understreget mange
kendsgerninger og punkter, da jeg beskæftigede mig med de
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polare modsætninger. Derfor er meget af det, der kan siges om
Gemini-tegnet, blevet behandlet under Sagittarius; Virgo og
Pisces har også været betragtet i forbindelse med dette tegn,
fordi disse fire tegn tilsammen danner det bevægelige kors.
Gentagelser er ofte til en vis grad nødvendige og gavnlige; de
tjener til at tydeliggøre og underbygge undervisningen, men
jeg vil nu gerne være mere generel og vil – når jeg beskæftiger
mig med disse tre tegn, der viser de subjektive realiteter, som
tilskynder til formtagningen i Cancer – mere betragte
foruddisponerede årsager end komme ind på detaljerede
kendsgerninger, der er lettere at fastslå.

I denne verdenscyklus er Gemini, Taurus og Aries de tre
subjektive energier eller de tre betingende tegn, der ligger bag
manifestationen. De ligger bag formtagningens erfaring i
Cancer, og de ligger også bag manifestationen i Pisces. Pisces
er det tegn, som hovedsagelig vedrører den moderne verden
(og dermed mener jeg en uhyre lang tidsepoke), for Pisces er
for øjeblikket udgangspunktet for hjulet, der drejer med uret i
den store zodiakale runde på ca. 25.000 år – tidspunktet for
denne begyndelse er endnu ikke kendt af den moderne astrolog
og er ikke blevet åbenbaret for astrologen gennem dens
videnskab. Når vi studerer Gemini og Taurus (Aries har vi
tidligere betragtet), må vi huske på disse tegns årsags-
indledende natur og på den kendsgerning, at de har en mere
speciel psykisk virkning og subjektiv indflydelse, end man kan
forestille sig det ud fra deres ydre, synlige virkninger.

Jeg tror, I vil bemærke, at disse henvisninger og
antydninger er af den største betydning, når man skal indføre
og gøre brug af den nye esoteriske astrologi. De studerende
ville gøre vel i først og fremmest at udskille alle de mere
almindelige udtalelser vedrørende [side 313] de zodiakale tegn
og indflydelser, før de påbegynder det intensive studium af de
enkeltheder og nye oplysende forslag, som jeg måtte have
givet. At begribe det universelle, inden man begynder et
studium af enkeltheder, er altid en klog okkult
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fremgangsmåde.
I hvert af himlens kors er der ét tegn og én indflydelse, der

i enhver verdenscyklus dominerer over de tre andre. Disse
fremherskende virkninger forandres nødvendigvis, når en ny
verdenscyklus indtræder, men i den nuværende cyklus har
Gemini den største indflydelse inden for den firfoldige
indflydelse fra det bevægelige kors. Disse fire energiers
vigtigste formål er at fremkalde den konstante strømmen og
den periodiske forandring i tid og rum, som vil skabe et
tilstrækkeligt erfaringsområde for Kristusvæsenets og
Kristusbevidsthedens udfoldelse. Dette gælder for kosmos
såvel som for et solsystem, for en planet som for et menneske.
De tre lavere rigers udviklingsområder afhænger af den
samlede menneskeheds status og energifordelende evne. Vi må
derfor anerkende følgende kendsgerninger vedrørende det
bevægelige kors:

Gemini. – Det er den kraft, der skaber de forandringer, der er
nødvendige for udviklingen af Kristusbevidstheden på et
hvilket som helst særligt punkt i tid og rum. Den opfylder
altid kravene.

Virgo. – Det er selve substansens nærende kraft, underkastet
de ni cykliske forandringer i den kosmiske
svangerskabsperiode; den nærer og beskytter det
kimagtige Kristusvæsen, der forbereder sig til
manifestation eller til en guddommelig inkarnation.

Sagittarius. – Er livskraftens energiladede aktivitet, der viser
sig i den sjette måned, når – esoterisk set – formnaturens
tre aspekter og sjælens tre aspekter bliver integrerede og
virksomme. Det er denne integrering, som ofte gør den 6.
måned i det fysiske menneskelige svangerskab så kritisk.

Pisces. – Det er livsudtrykket og den aktive tilsynekomst af
[side 314] Kristusbevidstheden i formen; det er også den
energiladede tilsynekomst (i symbolsk forstand) af en
verdensfrelser.
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Det bevægelige kors er derfor især et kristent symbol og er på
en betydningsfuld måde forbundet med Kristusvæsenet og
med udfoldelsen af en verdensfrelser; dets magt er navnlig
stor, når det store hjul drejer mod uret. Denne kendsgerning vil
træde tydeligere frem, når astrologerne engang bliver i stand til
nøjagtigt at bestemme udviklingstrinet og den åndelige status
for det menneske, hvis horoskop skal betragtes. Den formløse
karakter af Gemini-indflydelsen er bekræftet på slående vis,
hvis man studerer Frimureriets indre betydning. Som jeg
tidligere har fortalt jer, blev denne verdensomspændende
institution opbygget under dette tegns indflydelse og impuls
og styres af dette tegn på en højst usædvanlig måde.
Frimurerbevægelsens ydre form eller eksoteriske symbolik har
ofte ændret sig i løbet af de tusinder af år, hvor den har været
virksom. Dens nuværende jødiske præg er af forholdsvis ny
dato og varer nødvendigvis ikke ved, men dens dybere
betydning og udviklingshistorie er historien om den iboende
Kristusbevidsthed og dennes indre lys, og således må det
forblive uændret. Det, der har passeret de to Herkules-søjler,
(disciplene Jakin og Boas), og gennem Gemini-tegnet, er
kommet for at blive.

Bortset fra betydningen af Gemini-indflydelserne som den
fremherskende kraft i det bevægelige kors er det et af de
vigtigste tegn i zodiaken, for så vidt som det er det store
dualitetssymbol i zodiaken. Det er stjernebilledet Gemini og
dets iboende indflydelse fra den anden stråle, der hersker over
hvert og et af modsætningernes par i det store hjul. Gemini
danner derfor med hvert af modsætningernes par i zodiaken en
tredje faktor, der meget kraftigt influerer på de to andre
stjernebilleder og således med dem danner visse store
zodiakale triangler. Disse bliver først af betydning, når man
betragter horoskoperne for fremskredne mennesker eller
esoteriske grupper, og til sidst bliver den esoteriske astrolog –
når astrologen skal stille horoskopet for en discipel [side 315]
eller indviet – nødt til at tage deres kraft i betragtning. Hvor
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det drejer sig om en indviet, hvis sol står i Leo, vil f.eks.
stjernebilledernes energitriangel, der er bestemmende for
tydningen af horoskopet, være Leo-Aquarius-Gemini. Når vi
har at gøre med et menneske, hvis sol er i Gemini, vil den
bestemmende triangel være Gemini-Sagittarius-Pisces –
sidstnævnte udgør en del af denne triangel, fordi den markerer
både slutningen og begyndelsen og er alfa og omega for denne
store cyklus i zodiaken. Disse punkter vil jeg bestræbe mig for
at belyse nærmere, når jeg gennemgår den grundlæggende
astrologiske videnskab om triangler. De almengyldige
udtalelser og henvisninger i forbindelse med zodiakens tolv
tegn, som har udgjort temaet for vor hidtidige undervisning,
har hovedsagelig haft til hensigt at lægge grunden til og
forberede jeres tænkning på det senere afsnit om triangler;
dette vil være langt den vigtigste side af læren om den
esoteriske astrologi og tillige den, som den moderne astrologi
må begribe som noget af det første.

Gemini kaldes ofte »stjernebilledet for opløsning af
dualiteten til en bevægelig syntese«. Idet det hersker over alle
modsætningernes par i zodiaken, opretholder det den
magnetiske vekselvirkning mellem dem, og holder dem
bevægelige i deres forhold til hinanden for til sidst at gøre
deres forvandling til enhed nemmere, for de to skal til sidst
blive én. Man må huske, at svarende til de tolv zodiakale
kræfters endelige udvikling må de tolv modsætninger blive til
de seks forenede, og dette sker ved en bevidsthedsmæssig
fusion af de polare modsætninger. Stands op og tænk over
denne udtalelse. Modsætningerne består evigt, set ud fra den
menneskelige fornuft, men for den indviede, hvis intuition
virker, udgør de kun seks store kræfter, fordi den indviede har
opnået »frigørelsen fra de to«, som det ofte kaldes. Det Leo-
menneske f.eks., der har en indviet bevidsthed, bevarer den
individualitet, der udvikledes i Leo, såvel som Aquarius'
universalitet. Hvis det vil, kan det optræde som et individ, der
har identificeret sig helt og fuldt med sig selv, dog ejer det
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samtidig en fuldkommen vakt universel bevidsthed; det
samme kan siges om [side 316] den afbalancerede aktivitet og
den deraf følgende sammensmeltning i alle tegnene. Denne
analyse danner i sig selv et interessant og omfattende område
for overvejelser.

Gemini er derfor et af de vigtigste af de tolv tegn, og dets
indflydelse står bag ethvert af dem – en kendsgerning som
hidtil kun har været lidet erkendt af astrologer. Dette vil man
forstå bedre, hvis man studerer Geminis triangel og de to
modsatte tegn. Fordi den anden stråle for kærlighed-visdom
strømmer gennem Gemini, står det klart, hvor sand den
okkulte lære er, at det er kærlighed, som ligger til grund for
hele universet. Gud er kærlighed, har man forsikret os, og
denne udtalelse er både en eksoterisk og esoterisk sandhed.
Denne guddommelige kærlighed, der ligger til grund for alt,
når vort solsystem hovedsagelig gennem Gemini, som sammen
med stjernebillederne Store Bjørn og Plejaderne danner en
kosmisk triangel. Dette er den kosmiske Kristi triangel og er
det esoteriske symbol, der ligger til grund for det kosmiske
kors. Man finder altid den evige triangel bag den firfoldige
ydre tilsynekomst. Med Den gamle kommentars ord hedder det
symbolsk:

»På den gyldne triangel kom den kosmiske Kristus til
syne; hans hoved i Gemini; den ene fod på De syv
Fædres mark og den anden plantet på De syv Mødres
mark (disse to stjernebilleder kaldes ofte for De syv
Brødre og De syv Søstre, A.A.B.). Således stod i
uendelige tider den Store. Hans bevidsthed var
indadvendt, opmærksom på tre men ikke på fire. Med
spændt opmærksomhed hørte han pludselig en udsendt
tone …. vakt ved denne lyd strakte han sig og bredte
begge arme ud i forstående kærlighed, og se, korset
blev dannet.

Han hørte moderens råb (Virgo), søgerens råb
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(Sagittarius) og råbet fra den neddykkede fisk (Pisces),
og forvandlingens kors kom til syne, selv om hovedet
forblev i Gemini. Dette er mysteriet.«

[side 317]

I denne okkulte beretning skjuler sig årsagen til, at Gemini
betragtes som et lufttegn, for det er (i lighed med Libra og
Aquarius, de to andre punkter i lufttripliciteten) på en ganske
særlig måde kosmisk beslægtet med Store Bjørn, med
Plejaderne og med Sirius. Denne forbindelse er i sit inderste
væsen seksfoldig, og her vil I finde en henvisning til
opløsningen af modsætningernes par – der ligesom disse tre
stjernebilleder indeholder de tre begreber for modsætning-
ligevægt-syntese eller universel fusion. Man kunne her sige
følgende:

1. Gemini – danner et indfaldssted for kosmisk energi fra
Sirius.

2. Libra – er beslægtet med og transmitterer de store kræfter
fra Plejaderne.

3. Aquarius – udtrykker Store Bjørns universelle bevidsthed.

Det ville måske være gavnligt for jer her på dette sted at
huske, hvad jeg så ofte har fortalt jer, at den Store hvide Loge
på Sirius er det åndelige forbillede for den Store hvide Loge på
Jorden, hvis fordrejede spejlbillede er det moderne Frimureri,
ligesom personligheden er et fordrejet spejlbillede af sjælen.
Jeg vil desuden igen minde jer om forbindelsen mellem
Gemini og Frimureriet, som jeg ofte har henvist til.

Hvis I nøje betragter det, som jeg ovenfor har sagt, vil det
hjælpe jer til i jeres bevidsthed at forstå betydningen af dette
stjernebillede, Gemini, og den indre mening med det
bevægelige kors. Alle stjernebillederne på dette kors markerer
ændringspunkter eller er vogtere af de energier, der
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frembringer de tiltrængte perioder med nyorientering,
forberedelse til ny udvikling og ny aktivitet. Det kunne måske
være af interesse, hvis jeg påpegede, at:

1. Det bevægelige kors skaber de tilstande, som vil føre til
store forvandlingsperioder i vor planets, i et naturriges
eller i et menneskes liv. Merkur spiller her en rolle.

2. Det faste kors skaber som følge af disse indre
forvandlinger [side 318] visse store krisepunkter, der er
uundgåelige og frembyder bestemte muligheder. Det er
overvejende Saturn, som bevirker dette.

3. Det kardinale kors er ansvarligt for, at visse store
syntesepunkter optræder som følge af både forandring og
krise. Jupiter er ansvarlig for koncentrationen af energier
på dette punkt.

Jeg vil udbygge dette senere, men ovenstående vil (selv i
denne korte form) give jer visse positive tanker af stor
betydning og vil pege på bestemte situationer, som man kan
forvente vil opstå hos de mennesker, hvis sol står i et af disse
tegn og på et af disse kors.

Når vi betragter, på hvilken måde dette dualitetstegn
kommer aktivt til udtryk, så må vi se på den subjektive energi,
som frembringer objektive virkninger. Dette tegn hersker
esoterisk over vort solsystems hjerte og dermed livets pulsslag,
som nærer og opretholder alt værende. Gemini er derfor
forbundet med Solens hjerte, ligesom Cancer er forbundet med
den fysiske sol og Aquarius med den centrale åndelige sol. Her
ser I igen en betydningsfuld triangel af kosmisk art, hvis
energier er koncentreret gennem Solens tre aspekter på en
yderst mysteriøs måde:
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1. Cancer. . . . . Den fysiske sol. . . . 3. aspekt. . . . Helhedens intelli-

gente virksomhed.

2. Gemini. . . . . Solens hjerte. . . . . . 2. aspekt. . . . Kærlighed til hel-

heden.

3. Aquarius. . . . Den centrale

åndelige sol. . . . . . . 1. aspekt. . . . Helhedens vilje.

Gennem disse tegn er de tre store guddommelighedsaspekter
på dette tidspunkt koncentreret. Når man stiller horoskopet for
planeten (hvad man endnu aldrig har gjort helt nøjagtigt, da
den eksoteriske astrolog ikke har haft oplysninger til
rådighed), er det indflydelsen fra disse tre stjernebilleder, som
vil være af ganske særlig betydning. I Cancer har vi massernes
intelligente synteseskabende [side 319] bevidsthed set ud fra
selve materiens bevidsthed og alle formers og atomers vågne
opmærksomhed; i Gemini har vi en begyndende erkendelse af
dualiteten, der fører til erfaring og vækst i alle fra hinanden
adskilte intelligente former; i Aquarius har vi resultaterne af
Cancers og Geminis virke, hvoraf der opstår en højere syntese
og en universel gruppebevidsthed. Dette kan den intelligente
studerende forholdsvis let følge i relation til menneskeheden,
men det gælder ligeledes for alle former i alle naturriger og
også for vore planeters og vor sols udtryk. At bevise
virkeligheden af dette er et af indvielsesprocessens
udviklingstrin ved slutningen af den lange, lange
evolutionsvej. Tiltrækning og frastødning er derfor betingende
faktorer i vort Solvæsen, og denne betingende indflydelse når
os gennem Gemini. Det er virkningen af en kosmisk energi,
der endnu er ukendt for menneskeheden. Det voksende og
aftagende lys, der adskiller sjælserfaringer fra den første svage
bevægelse mod inkarnation og jorderfaring, civilisationers
opstigen og fald og væksten og udfoldelsen af alle cykliske
manifestationer, skabes af »vekselvirkningen mellem de to
brødre«, som det kaldes. I længst forsvunden tid, da zodiakens
store runde begyndte i Gemini, mens den nu er i Pisces, var
der en forbindelse mellem den tiltagende og aftagende Måne
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på grund af Geminis pulserende kraft. Den er nu stærkt
formindsket, fordi det modtagelige liv er fjernet fra Månen,
men den rytme, der dengang eksisterede, eksisterer stadig og
skaber den samme grundlæggende illusion. Jeg taler her om
urgamle kendsgerninger og ikke om genspejling, således som
det nu er tilfældet. Jeg taler om realiteter og ikke om skygger.

Som I nu kan begynde at forstå, er Gemini forbundet med
det æteriske legeme; det er vogteren af betingende energi og,
hvad de grundlæggende ting angår, formidleren mellem sjæl
og legeme. Disse er de to forbundne brødre. Hos det
almindelige menneske er det æteriske legeme formidleren af
psykisk energi, der beliver og koordinerer det tætte fysiske
legeme og derfor tillader, at astral og mental indflydelse
hersker over personligheden. Når mennesket er på
discipelskabets vej og således befinder [side 320] sig på det
omvendte hjul, der fører til indvielse, bliver det æteriske
legeme formidleren af sjælsenergi og ikke af
personlighedskraft; den mægtige virkning fra den anden stråle
for kærlighed-visdom – der virker gennem de seks subjektive
stråler, alt efter stråletype – begynder langsomt at dominere
vital-legemet; deraf følger, at kraften og intensiteten
forskubber sig til centrene over mellemgulvet. Personlighedens
magt formindskes og aftager, mens sjælens vokser og gror.
Man kan lære meget ved studiet af det æteriske legemes
dualistiske virksomhed – den højere og lavere – og om dets
forbindelse med og modtagelighed over for stjernebilledet
Gemini, men det er for vanskeligt tilgængeligt for den
almindelige studerende. Det er ikke desto mindre en esoterisk
kendsgerning, som man må tage i betragtning, og som en dag
vil blive til virkelig gavn for fremtidens astrologi, for en dag
vil astrologien blive løftet op på et højere plan. Man vil en dag
finde frem til den sande tydning og den sande helbredelse på
alle områder af menneskets tilværelse gennem en rigtig
forståelse af de disponible kræfter og energier, der strømmer
ind i planeten på et hvilket som helst tidspunkt.
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Vi skal nu til at se på herskerne i dette tegn, og der er
meget at lære, når man studerer dem. Den eksoteriske hersker
er Merkur, der som gudernes sendebud eller »den
guddommelige formidler bringer budskaberne mellem polerne
med hastighed og lys«. I denne mægtige og betydningsfulde
planet kan man igen finde det dualitetsbegreb, der forstærker
indflydelsen fra Gemini og derved selv forstærkes. Gennem
Merkur kommer tænkeevnens dualistiske aspekt til udtryk, når
den formidler mellem det højere og det lavere. Denne
formidling igen foregår i to tempi: For det første bruges den
konkrete tænkeevne som formidler inden for personligheden,
idet den betinger personlighedslivet og analyserer og skelner
mellem menneskets selv og ikke-selv, hvorved »jeg og du«-
bevidstheden fremhæves såvel som personligheden og dens
omgivelser. For det andet bringer den budskaberne mellem
sjælen og hjernen og skaber den rette forbindelse mellem det
lavere og det højere selv; den er derfor den illuminerede
tænkning, [side 321] der forbinder sjæl og personlighed.
Denne højere forbindelse skrider hastigt frem på
discipelskabets vej. Der findes et tredje aspekt af Merkur, der
begynder at fungere, når de to andre er fuldkommengjorde
eller står umiddelbart foran fuldkommengørelse. I dette
tilfælde er Merkur den abstrakte tænkning – fjern fra al
formkontakt, således som vi forstår – som forbinder sjæl og
ånd, igen i to tempi. Merkur åbenbarer for sjælen den åndelige
triade (atma-buddhi-manas eller åndelig vilje, åndelig
kærlighed og den højere tænkeevne), og dette fører disciplene
frem til den tredje indvielse. Den åbenbarer derefter
livsaspektet under de højere indvielsesprocesser, men det
behøver vi ikke komme ind på.

På en særlig måde forstærker Merkur derfor hos Gemini-
mennesket den latente dualitetsfølelse i dens forskellige stadier
og ligeledes denne sans for skelnen, som fører til den mentale
smidighed og bevægelighed i tanken, der både er et af de store
aktiver og en af de store vanskeligheder i dette tegn. Denne
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smidighed skal imidlertid forstås og bruges rigtigt. Når
mennesket mentalt er i stand til med lethed at vende sig i
enhver retning i forbindelse med de mange modsætninger i
den synlige verden, da vil det guddommelige sendebud vise
sig i sin sande karakter ved at forstå yderlighederne og bringe
dem i guddommelig relation til hinanden. Gemini er først og
fremmest sendebudets tegn, og dette tegn frembringer mange
af de guddommelige budbringere, der har vist sig ned gennem
tiderne, åbenbarere af de nye guddommelige sandheder og
formidlere mellem det fjerde og femte naturrige.

Det er af denne grund, at 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.

Atter ser I her temaet over dualitetsbegrebet i slægtskabet
(bragt i stand ved disse to herskeres virke) mellem det tredje
[side 322] naturrige, dyreriget og Guds rige eller sjælens rige,
det femte naturrige, der således skaber det fjerde rige eller
menneskeriget. Mellem disse to riger går indflydelserne fra
Sagittarius til Gemini og omvendt. Det var aktiviteten fra
Venus – under Gemini-indflydelsen – som skabte den store
individualiseringskrise, da de to riger »nærmede« sig
hinanden. Venus, Merkur og Jorden dannede derefter et
magnetisk felt, som gjorde det muligt for Den store hvide Loge
på Sirius at gribe ind og iværksætte den dobbelte stimulering
fra Gemini, hvorved der fremkom betydningsfulde resultater,
som det fjerde naturrige er udtryk for. Den kendsgerning, at
Gemini er det tredje tegn og indeholder det, der kaldes »en
tredje mægtig indflydelse«, muliggjorde, at det med sin kraft
nåede det tredje rige og skabte den reaktion, som resulterede i
individualiseringen eller menneskeliggørelsen af dets højere
livsformer. I vil se, at Venus også er den hierarkiske hersker i
Capricorn og således viser tænkeevnens magt og dens plads og
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formål i forbindelse med menneskets to store kriser:
individualisering og indvielse. Den forbinder på en ganske
særlig måde menneskeheden med Gemini. I den kommende
verdensreligion vil man lægge mærke til dette, og i juni
måned, som er den måned, hvor Geminis indflydelser er
ganske særlig stærke, vil man drage passende nytte heraf for at
bringe mennesket nærmere den åndelige virkelighed. Ligesom
Venus var i stand til at skabe forbindelsen mellem sådanne
modsætningspar som det femte sjælsrige og det tredje
naturrige (syntesen af de riger, der ligger under
menneskeriget), hvilket førte til den store tilnærmelse medlem
sjæl og form, netop således vil denne kendsgerning blive
erkendt i den nye verdensreligion. Man vil anråbe de kræfter,
der kan drage nytte af denne stærke planetariske indflydelse til
at virkeliggøre den guddommelige plan på Jorden. Venus
forbinder visse modsætningspar, og det er derfor, at den i
menneskets tanker fejlagtigt er blevet sat i forbindelse med
seksualforhold og seksualliv og med forholdet mellem de
fysiske modpoler, den maskuline og den feminine.

Det er interessant at opdage, at Geminis hierarkiske
hersker er [side 323] Jorden selv, der er en ikke-hellig planet.
Jorden er også den esoteriske hersker i Sagittarius, Geminis
modsatte pol. Det er de to eneste stjernebilleder, der styres af
Jorden, og denne kendsgerning er af stor betydning, da den
skaber en usædvanlig situation i solsystemet og en enestående
sammenhæng. Den kosmiske kraftlinje fra Gemini og
Sagittarius og omvendt er subjektivt og esoterisk set forbundet
med Jorden og garanterer dermed dennes sjælsudvikling og
formens udfoldelse som et udtryksmiddel for denne sjæl,
hvilket uundgåeligt fører vor sorgfulde menneskehed på denne
smertens planet direkte til indvielsesporten i Capricorn.

Bag denne udtalelse og bag den kendsgerning, at det er
smerte og sorg, som er karakteristiske kvaliteter for vort
planetariske liv, er der et stort mysterium.

På grund af dette forhold og ved hjælp af de kræfter, der
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strømmer ind i vor planet, opstår der en situation, som jeg
gerne vil udtrykke med ordene fra Den gamle kommentar:

»Når de kosmiske brødres (Gemini) dualistiske kræfter
bliver til energien hos den, som rider mod lyset
(Sagittarius), da bliver det fjerde til det femte.
Menneskeheden, bindeledet, bliver til Hierarkiet, det,
der skænker alt det gode. Da glædes alle Guds sønner.«

Et kort studium vil vise, at I i disse tre herskere 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 menneskehedens udvikling. I
denne verdenscyklus og for menneskeheden, således som den
nu er sammensat, har vi:

1. 3. stråle. – Aktiv intelligens, som under indflydelsen fra
dette tredje tegn, Gemini, langsomt betinger det æteriske
legeme.

2. 4. stråle. – Harmoni gennem konflikt, som under
indflydelsen fra Gemini-Sagittarius, arrangerer de
situationer på det astrale plan, der vil skabe den konflikt i
det astrale legeme, [side 324] som er af så stor betydning
for den endelige betræden af den brændende grund og den
efterfølgende frigørelse.

3. 5. stråle. – Konkret viden eller videnskab under indflydelse
fra Capricorn, fokuseret gennem Venus, vil sætte
mennesket i stand til at opnå indvielse.

Disse tre energier, fokuseret gennem de tre planeter, der styrer
Gemini, er i deres inderste væsen helliget udviklingen af det
fjerde naturrige og polariseret i Jorden, der selv er en af
herskerne.

Merkur, konfliktens stjerne, er også hovedplaneten for de
indbyrdes relationer, for den styrer og »manøvrerer« (hvis jeg
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kan bruge sådan en vending) vekselvirkningen mellem vor
jord og dens betingende stjernebilleder. I Geminis tilfælde
forbinder den vor lille planet med Virgo (det bevægelige kors),
med Aries (det kardinale kors) og med Scorpio (det faste kors),
og dens mission viser sig derfor at være af allerstørste
betydning. Gennem denne indbyrdes sammenhæng og det
deraf følgende samkvem bliver de tre kosmiske kors nært
forbundne, og i Gemini bliver visse fundamentale zodiakale
indflydelser – syntetiserede og koordinerede – koncentreret på
vor planet. Dette skaber konflikt, aktion og reaktion, og denne
tilstand af magtfuld kamp og genvordighed, som er så
karakteristisk for vort planetariske liv, men som til sidst
medfører, at menneskeheden vågner til fuld planetarisk
bevidsthed, og, hvad den planetariske Logos angår, til fuld
kosmisk bevidsthed.

Denne virkning, som er yderst kraftig i Gemini, skyldes
kendsgerningen, at det bevægelige kors' to arme er forbundet
på denne måde, og resultatet af Merkurs aktivitet, når den
styrer Gemini, skaber et stadigt træk mellem modsætningernes
par; i Virgo bevirker den denne indre kamp mellem det
eksoteriske ikke-selv og det esoteriske selv, mellem
formbevidstheden (af planetarisk, og menneskelig art samt
rigerne under det menneskelige) og sjælen i alle former. Når vi
behandler dette emne må vi betragte følgende astrologiske
inddeling: [side 325]

1. Gemini. . . . . . . . Virgo. . . . . . . . . Merkur
Jorden

2. Gemini. . . . . . . . Aries. . . . . . . . . Merkur
Jorden

3. Gemini. . . . . . . Scorpio. . . . . . . . Merkur
Jorden

Disse trefoldige inddelinger er betydningsfulde, fordi det
drejer sig om betingende triangler, hvor to stjernebilleders
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energier er fokuseret gennem Merkur og Jorden, dvs.

Gemini                    Aries

Merkur

Jorden

De mægtige kræfter, der kommer fra Gemini-Aries og
indgydes i vort planetariske liv via Merkur, koncentrerer
energien fra den betingende viljen-til-at-være på Jorden og
skaber den første begyndelse til inkarnation eller indvielse,
eller grundlaget for systemer såvel som organismer. Man må
huske, at der er viljen-til-at-være i formen og viljen-til-at-være
fri af formen, men alle disse viljesaspekter opnås gennem
konflikt og vekselvirkning, hvis energi både Gemini og
Merkur er de evige symboler på.

Merkur, når den forbinder Gemini med Scorpio og med
vor planet, har en massevirkning eller en almen virkning, for
den er Scorpios hierarkiske hersker; dens virkning er af en
langt mere planetarisk karakter, end det sædvanligvis er
tilfældet, og er derfor langt mere vanskelig at følge på vort
nuværende trin i den planetariske udvikling og den
menneskelige bevidsthed. Dens sande betydning vil først blive
forstået, når det enkelte menneskes bevidsthed ligeledes er
planetarisk og har en vidtrækkende horisont, hvad der aldrig er
tilfældet før efter den tredje indvielse. Jeg har her fremhævet
to af disse forhold mellem stjernebillederne [side 326] og
Jorden, skønt det ikke er muligt for jer at drage slutninger. I
vore studier er man ofte tilbøjelig til at glemme, at det ikke er
muligt for nogen bevidsthedsenhed inden for den planetariske
indflydelsessfære at forestille sig tilstande, således som de
eksisterer uden for Jorden, fordi for denne enhed er denne lille
planet uvægerlig selve midtpunktet for det af den kendte
univers, og – under den store illusion – drejer stjernebillederne
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sig med deres herskere og med deres prototypiske genparter
rundt om Jorden. Når mennesket har gjort større fremskridt, og
i sin bevidsthed begynder at vågne op til virkeligheden, vil
denne illusions væsen blive tydelig for det, men i øjeblikket er
dette ikke muligt – ikke engang teoretisk. I kan f.eks. studere
det, som jeg derudover kan tilføje med hensyn til indflydelsen
fra disse beslægtede stjernebilleder og se, om det virkelig kan
give jer nogen eksakt viden ud over en almen forestilling om
koncentrerede energier og beslægtede kræfter. Lad mig derfor
tilføje: Indflydelsen fra Merkur, som forbinder Aries og
Gemini med vor jord, fremkalder i tid og rum en enestående
situation, for den ansporer til forsøgsvis indsats, eller den
indleder en række begyndelser for at forbinde modsatrettede
kræfter og fremkalde visse planlagte og bestemte virkninger på
vor planet, og således påvirke naturrigerne eller individuelle
sjæle i formen. Således indledes en konflikt, og den vil til sidst
føre til ligevægt.

Dette fører til en »mellemliggende fuldendelse« i Libra.
Indflydelsen fra Merkur, når den forbinder Virgo og

Gemini, består i, at sjælen i formen udrustes med bestemte
egenskaber og underkastes de indflydelser, som vil føre til
forstærkningen af den almindelige evolutionsproces, hvorefter
sjælslyset kan tiltage og materiens lys aftage. Dette indleder
den kamp, som i et menneske bevidst erkendes som den kamp,
der består mellem sjæl og personlighed.

Dette fører til det sidste trin i Capricorn.
Indflydelsen fra Merkur, når den forbinder Scorpio og

Gemini, består i, at det endelige stadium i bevidstheden
indledes, hvilket med sikkerhed vil bringe sjælen i formen til
magten, således at [side 327] den tidligere opnåede ligevægt
og beherskelse vil vinde indpas på sjælens område. Det er det,
som under Scorpio-erfaringen frembringer disciplens
frygtelige erfaring, og som i dag er en af de prædisponerende
årsager til den nuværende verdenskonflikt. Det er interessant
at bemærke, at kampen hovedsagelig vil blive bestemt af de
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beslutninger, der vil blive taget i London (som er styret af
Gemini) og i De forenede Stater (som også styres af Gemini).
Menneskeheden befinder sig nu på discipelskabets vej, som
jeg ofte har fortalt jer, og Scorpio styrer denne vej; Gemini
hersker over de mange forandringers vej, som betinger den
kamp, der begyndte i Aries, koncentreredes i Cancer, førte til
en krise i Scorpio for at slutte i Capricorn. Når Gemini,
Scorpio og Merkur er forbundet på den rigtige måde, vil vi
også se De forenede Stater komme ind på discipelskabets vej
gennem en frigørelse fra sin nuværende egocentriske politik,
sin velmenende omgåelse af ansvar og indgroede frygt og
mistillid. Når magtens brændpunkt i London gennem en
drastisk lutring af motiver ligeledes orienteres rigtigt, og
energien frigøres til voksende effektivitet, vil den samlede
virkning af disse to afklaringsprocesser betyde menneskets
frigørelse. Disse kendsgerninger bliver langsomt erkendt i
London, hvorimod denne erkendelse er længere om at vågne i
USA.

Når disse mægtige kræfter bliver virksomme, fører de til
sand tjeneste i Aquarius.

Hele denne aktivitet intensiveres af to ting: for det første
ved, at Jorden er Geminis hierarkiske hersker, og for det andet
ved, at Venus er den esoteriske hersker. Dette forstærker alt,
hvad der sker og fører til udfoldelsen af den universelle
bevidsthed på vor planet – nøglen hertil er ordet »hierarki«.
Venus er også Jordens alter ego, som det kaldes i den okkulte
litteratur, og er dens sande supplerende og kompletterende
planet. Dermed har vi fået en dobbelt vekselvirkning: mellem
de to brødre i selve Gemini, samt mellem Jorden og Venus.
Jorden er på ganske særlig måde beslægtet med den »broder,
hvis lys er aftagende«, for Jorden er som bekendt en ikke-
hellig planet og har det guddommeligheds-aspekt, [side 328]
som er materielt eller substantielt. Venus er nært beslægtet
med den »broder, hvis lys bliver stærkere cyklus efter cyklus«,
og således med sjælen, hvis væsen er kærlighed. Det er dette

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



Gemini-Venus slægtskab, der ligger til grund for, at vor jord
på en egenartet måde er »den planet, der udløser sorg og lutrer
smerte«; den energi, der skaber disse udløsende faktorer,
koncentreres gennem Merkur og Venus på vor jord. I vil derfor
se betydningen af denne triangel af planeter (som jeg
refererede til i En afhandling om Kosmisk Ild) Jorden-Venus-
Merkur. Set ud fra visse synsvinkler er de forbundet med vor
planetariske Logos' personlighed:

1. Jorden – planetarisk vitalt legeme.
2. Venus – planetarisk astralt legeme, eller kama-manas.
3. Merkur – planetarisk tænkeevne.

Jorden selv er i mindre målestok også en formidlende eller en
forbindende planet, da den både styrer Gemini og Sagittarius
og derfor kun mærkes inden for denne dualistiske forbindelse,
der består mellem dette særlige modsætningernes par. På
Jorden foregår der en stor fremadskridende udligningsproces
mellem to store strømme af kosmisk energi, af hvilke den ene
udstråler fra Sagittarius og den anden fra Gemini. Dette
forhold, der understøttes og påvirkes af Merkur og Venus,
frembringer denne noget usædvanlige situation på vor planet.

Venus bringer også en vekselvirkning i stand mellem
Taurus, Gemini, Libra og Capricorn, hvilket igen (fordi Jorden
er en af Geminis herskere) skaber den »fortvivlede konflikt for
den fangetagne sjæl på det astrale plan«, som karakteriserer
vort planetariske liv. Disse firfoldige indflydelser og relationer
fører til de mindre indvielser på det astrale plan, som altid går
forud for de store indvielser i Capricorn, hvortil man
forberedes i Scorpio. Taurus lader den energi, der stimulerer
begæret via Venus, strømme til vor jord; Gemini vækker via
Venus i menneskeheden (brændpunktet for vor planetariske
bestræbelse) dualitetsfølelsen, [side 329] som er den
grundlæggende faktor i konflikten mellem begæret og den
åndelige vilje; i Libra når dette et balancepunkt, hvor den, der
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kæmper, klart ser udfaldet og opnår en ønskværdig ligevægt
ved klog anvendelse af Merkur-Venus-tænkeevnen, der
garanterer et heldigt udfald af dets endelige bestræbelser i
Capricorn. I vil derfor se, hvor nødvendigt det er at erkende
sjælens udviklingstrin helt nøjagtigt.

De tre planeter, der (gennem udvunden aktivitet, om end
ikke ved deres egen indflydelse) styrer og betinger Gemini,
virker her med henblik på at gøre dette dualistiske tegn til en
virksom triplicitet; det er den hjælp, de giver vor jord, der
bevirker, at sjælens dualistiske energier og den subjektive
psykiske personlighed kan optræde i formen. Tænk over dette.
Det er den femte, fjerde og tredje stråles energier, som
strømmer gennem Venus, Merkur og Jorden, og som
fremkalder den evigt tilbagevendende guddommelige
triplicitet og fremmer dens arbejde med at frigøre sjælen fra
formens indflydelse.

Vi har her betragtet de stråler, som direkte påvirker vor
planet Jorden, de stråler, som er koncentreret gennem de tre
styrende planeter, og som udstråler fra bestemte
stjernebilleder. I sidste instans er planeten resultatet eller
virkningen (eller burde jeg sige den udslaggivende virkning) af
stråleindflydelse, ligesom det fysiske legeme hos mennesket er
virkningen af de styrende stråler. Gennem planeterne
manifesterer visse kræfter sig. Der er tre sådanne kræfter, og
jeg kunne fremhæve her, at de såkaldte hellige planeter er de
strålekræfter, der giver udtryk for sjæl og ånd, mens
personlighedsstrålen for det mægtige iboende væsen, den
planetariske Logos, er underkastet de to højere stråler, således
som det er tilfældet med mennesket efter den tredje indvielse.
En ikke-hellig planet som Jorden er stadig underkastet det
iboende væsens personlighedsstråle, og forbindelsen til den
esoteriske monadiske stråle er ikke virkningsfuld.

Indirekte er Gemini styret af de stråler, der overfører de
kræfter, som sammen med Gemini danner det bevægelige
kors. Det er Månen, Jupiter, Mars og Pluto. De overfører
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energier, der er [side 330] udtryk for fjerde, anden, sjette og
første stråle. Der er derfor kun én stråle, der mangler, hvad
Gemini angår, og det er den syvende stråle for organisering,
ceremoniel magi og ritual. Dette forklarer den ubestandige og
svingende Gemini-indflydelse og er stort set ansvarlig for
Gemini-menneskets ofte manglende evne til at udtrykke den
skønhed, de idealer etc., som det opfatter på en sådan måde, at
de materialiserer sig på det fysiske plan. Den syvende stråle
bevirker en fiksering på det eksoteriske erfaringsplan og
»forankrer« (hvis jeg må have lov at bruge en sådan vending)
strålekræfterne i formen, hvorved de subjektive realiteter eller
anlæg finder konkret udtryk. Seks kræfter mødes i Gemini, og
af denne grund er den dobbelte triangel eller kong Salomons
segl et af de subjektive symboler for dette tegn, der igen
forbinder det med frimurertraditionen og tillige antyder dette
tegns væsentlige dualisme.

Alle de indre kræfter er derfor nærværende, og kun den
stabiliserende syvende stråle energi mangler i det tvillingfødte
menneskes medfødte talent. Således kan vi let gøre rede for
Gemini-menneskets alsidighed. Merkurs effektivitet er også
forstærket i sit fortolkningsaspekt, fordi Gemini-mennesket
altid kan finde kontakt til mennesker på næsten enhver stråle.
Det er interessant at huske dette, hvis I gør jer klart, at det
store frimurerritual blev indført under indflydelse af dette tegn,
men til trods herfor var den rituelle stråle udeladt. Dette
skyldes, at der opstår en reaktion, som skaber opposition og
derfor vekselvirkning og kamp. Herfra stammer prøverne og
prøvelserne i frimurernes ritualer.

Den indirekte indflydelse fra Månen, som symbolsk
udtrykker den fjerde stråle for harmoni gennem konflikt,
forsyner Merkur med den dualistiske tendens til kamp, som er
karakteristisk for dette tegn, samt tillige den dualistiske
tendens til harmoni, der er det uundgåelige resultat af al
åndelig konflikt. I forbindelse med konfliktens dualitet bør I
huske, at der er en konflikt i evolutionsprocessen, der til sidst
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fører til konflikten på vejen. Dette er de to kampaspekter: det
ubevidste under formens ledelse og det bevidste under sjælens
ledelse. Hertil kommer personlighedens [side 331]
harmonisering og opnåelsen af personlighedens integrering;
dette er en følge af eller målet for den første konflikt; senere
indtræder der en harmoni mellem sjælen og formen gennem
kampen på de sidste stadier af vejen.

Således bliver dette tegns dualisme i sit inderste væsen
igen synlig. Når Jupiter-indflydelsen bliver stærk og magtfuld i
dette tegn, peger dette hen på den indviede og den hurtigt
opnåede »dualisme i syntesen« mellem sjæl og ånd. Gennem
Merkurs aktivitet hjælpes det menneske, hvis sol er i Gemini,
til at forene sjæl og form. Gennem Jupiters aktivitet bliver det
menneske, hvis opstigende tegn er Gemini, i stand til at opnå
den bevidste integrering af sjæl og ånd. Læg mærke til disse to
punkter, for de er af virkelig betydning. Konflikten, der skaber
disse stadier i bevidstheden, er affødt af den indirekte
indflydelse fra planeten Mars. Mars fører krigen ud på
omstændighedernes, omverdenens og tilværelsens dyb og
skænker samtidig en sådan hengivenhed over for det skuede
mål, som på et hvilket som helst særligt tidspunkt kan ses på
vejen, at nederlag i sidste ende er umuliggjort. Hen imod
slutningen af evolutionsprocessen begynder disciplen at
reagere bevidst på den fjerde indirekte indflydelse – nemlig
Plutos, der gør en ende på de hindrende faktorer og på alt,
hvad der forhindrer syntese. Pluto udvirker gennem Gemini
den separatistiske, instinktive naturs død eller endeligt, for det
er den faktor, der ligger bag al dualisme. Den er uløseligt
forbundet med det, Den hemmelige lære kalder for ahamkara-
princippet eller for det separatistiske, isolerede egos
bevidsthed; den har i evigheder været fjendtligt stemt over for
den fængslede sjæls åndelige stræben, koncentreret i eller
identificeret med et af personlighedens aspekter og på et
senere stadium med selve personligheden.

I denne analyse af de forskellige tegn har jeg ikke brugt
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megen tid på at omtale de zodiakale tegns virkning på det
fysiske legeme. Dette er en videnskab i sig selv og er tæt
forbundet med hele teorien om åndelig helbredelse. Jeg vil dog
gerne berøre Geminis relation til den fysiske form, for den er i
så høj grad [side 332] symbolet på de guddommelige
udviklingsprocesser og derfor yderst aktuel.

Gemini hersker over armene og hænderne og henviser
derved til den tjeneste, som de to brødre må yde hinanden for
(under Pluto) at opløse det separatistiske forhold, der har
eksisteret så længe imellem dem. Det er den vitale sundhed,
som her skal betragtes, og af denne grund styrer Gemini også
iltningen af blodet, hvilket resulterer i livsaktivitet og i den frie
vekselvirkning og cirkulation mellem ånd-sjælsaspektet
gennem alle de komplekse organismer, der er forenet i
formlegemet. Hvor der er fri gennemstrømning af livskraft, og
hvor cirkulationen af livsvæsken via blodet ikke hindres, vil
der normalt altid være fuldkommen sundhed. Det er
forståelsen af denne lov, som i den indviede skaber den
tilstand af kontrolleret sundhed og selvvalgt udødelighed, der
er det erklærede mål for mange retninger for mental
helbredelse. Disse retninger er jo (uden undtagelse) så helt
igennem mystiske og uvidenskabelige, at deres resultater
praktisk taget er nul. De sætter idealet i højsædet, men kan
ikke føre det ud i livet.

Gemini styrer også nervesystemet og de omskiftelige
reaktioner fra hele nerveorganismen. Derfor vil I i dette tegn
og dets aktivitet se tendensen til den endelige beherskelse af
sjælens to aspekter, som jeg så ihærdigt har henvist til i mine
bøger: livsaspektet, der har sæde i hjertet, og som bruger
blodstrømmen som sit middel til vekselvirkning og livgivende
udtryk; bevidsthedsaspektet, der befinder sig i hovedet, og
som anvender nervesystemet som sin metode, sit middel eller
sin proces for udtryk. Dertil kommer både den direkte og den
indirekte virkning fra de stråler, der styrer tegnet. Det er
gennem forståelsen af det liv og den bevidsthed, der styres af
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Gemini, at den endelige frigørelse kan opnås mentalt. Tænk
over dette udsagn, for i Gemini vil disciplen kunne få en til en
vis grad intelligent opfattelse af det, man kunne kalde
bevidsthedsmekanismen, og af de livsprocesser, som gør det
muligt for mennesket til sidst at blive, det det er. Gemini styrer
også thymuskirtlen, som i vor tid er inaktiv hos det voksne
[side 333] menneske, fordi hjertecentret hos de fleste ikke er
vakt endnu. Denne kirtel vil dog blive aktiv, når »den
udødelige broder overvælder den dødelige broder med Guds
lys og liv«. Derefter vil hjertecentret med dets betingende
bevidsthedsaktivitet (gruppeforståelse og gruppekærlighed)
fungere frit. Dette tegns mysterium ligger i virkeligheden i
hemmeligheden ved den reaktion, som burde, og som til sidst
også vil, bestå mellem disse to brødre, mellem de to poler –
sjæl og form – og mellem det dødelige selv eller
personligheden og det udødelige selv eller sjælen. Sensitivitet
og hurtig reaktion er karakteristiske træk for de mennesker, der
er født med Solen i dette tegn eller med Gemini opstigende.
Dette fører i de tidlige stadier, og hos det uudviklede
menneske, til en stadig omskiftelighed; på de senere og mere
fremskredne stadier fører det til en lignende ubestandig men
analytisk forståelse for mennesker og omstændigheder. Dette
kommer i stand gennem den vedvarende aktivitet, den
uophørlige bevægelse og de altid skiftende tilstande, som er
uløseligt forbundet med selve tegnet; disse »pulserer mellem
de to aspekter« i dette dualistiske tegn, og forstærkes ved, at
Gemini er det vigtigste aspekt i det bevægelige kors, der
fastsætter og betinger forandringerne og tempoet for deres
fremskridt.

I dette tegns polare modsætning, Sagittarius, centreres eller
betinges vekselvirkningen mellem de to brødre eller mellem
det lavere og det højere selv til en forenet og styret
bestræbelse. Det ubestandige og svingende menneske bliver til
den selvstyrede målstræbende discipel, som imidlertid
alligevel har bevaret hele den tidligere udviklede
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bevægelighed, og som behersker og styrer sin tilbøjelighed til
ubestandighed, til tomgang og til forkert styret forandring. Jeg
har sagt meget om dette, da vi studerede Sagittarius-tegnet, og
det er derfor unødvendigt at gentage det her.

Det er af stor interesse for den indviede eller for den
fremskredne discipel at gøre sig klart, at der i dette tegn
hverken er nogen planet, der er forhøjet eller har sit fald.
Nøglen til denne hemmelighed findes i den kendsgerning, at
det mellemliggende [side 334] stadium mellem Gemini og
Sagittarius er ligevægt, balance, sammensmeltning og forening
af målene for det kæmpende og næsten blindede bevidste
væsen. Mennesket må opnå harmoni og følgelig undgå alle
yderligheder. De syv tegn – heriblandt Gemini og Sagittarius –
er af største betydning for menneskeheden:

Gemini. – Subjektiv i natur. Vital. Er ikke koncentreret på det
fysiske plan. Er koncentreret om den dødelige broder.

Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio A

Er de udprægede menneskelige tegn med
deres erkendelse af dualiteten, der
fremhæves i det centrale tegn i Virgo.

Sagittarius. – Subjektiv i natur. Vital. Er ikke koncentreret i
bevidstheden på det fysiske plan. Er koncentreret om den
udødelige broder.

I Sagittarius findes den samme tilstand. Der er ingen planet,
der er forhøjet eller har sit fald. Merkur er dog svækket, eller
dens indflydelse er formindsket. I Gemini passer ovennævnte
på Jupiter. Hvorfor det forholder sig således, er esoterisk set en
af indvielseshemmelighederne. Løsningen på dette mysterium
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ligger i Jupiters grundlæggende åndelige dualisme i
modsætning til Geminis legeme-sjæl dualisme; Merkurs
dualisme, således som den giver sig udtryk i den lavere-højere
tænkning, transcenderes af den universelle eller åndelige
tænkning i Sagittarius. Mere end denne antydning er ikke
mulig på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med dekanaterne og deres hersker er det
interessant at se, at Sepharial og Alan Leo anfører helt
forskellige herskende planeter, og alligevel har begge ret.
Ejendommeligt nok anfører Sepharial de tre planeter som
værende Jupiter, Mars og Solen, og peger således på dem, der
er tegnets esoteriske herskere på discipelskabets hjul.
Sædvanligvis er hans valg eksoterisk [side 335] og ikke
esoterisk. Alan Leo anfører i dette tilfælde Merkur, Venus og
Saturn, og disse tre styrer hjulet for den almindelige tilværelse.
Sammen dækker de hjulet, som drejer sig i begge retninger. I
vil bemærke, hvordan to ud af dekanaternes herskende
planeter, hvor det drejer sig om det almindelige hjul, hjælper
med til at forstærke Gemini-tegnets planetariske herskere, idet
Saturn på et temmelig fremskredent stadium giver den
modstand, der er nødvendig for at skabe en grundlæggende
omvæltning. Bemærk denne formulering. Hele spørgsmålet om
hjulet, der drejer rundt og dets dualistiske funktion og
dualistiske virkning på bevidstheden (og derfor hele problemet
om de tre dekanater og deres herskere i hvert af zodiakens
tegn) vil fortsat være et vanskeligt og svært tilgængeligt
problem indtil den tid, hvor astrologerne har udviklet en
firdimensional bevidsthed og kender den sande betydning af
bibelordet: »hjulet, der drejer om sig selv«. I virkeligheden
drejer hjulet ikke ligesom et hjul på en vogn frem eller tilbage;
det drejer hver vej og begge veje samtidig. Den kendsgerning
er endnu umulig at fatte for den menneskelige bevidsthed. Den
kompleksitet, der ligger i denne fremadskriden gennem
dekanaterne – og som også betinger herskerne – synes at bero
på denne mangeartede funktion af hjulet. Hjulet bevæger sig
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derfor ikke kun med uret, men begge veje på samme tid og
også i rette vinkler til sig selv.

Det indlysende i betydningen af de to ord for dette tegn
kræver ikke nogen nærmere forklaring af mig. Til det
almindelige menneske udgår ordet: »Lad ubestandighed gøre
sin virkning«, men til disciplen lyder ordet fra selve sjælen:
»Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort,
vokser og stråler jeg«.

Ubestandighed, erkendelse af dualitet, sjælskontrol. Dette
er grundtonen i dette tegn og burde være det for jeres liv, for
hvad enten I er født i dette tegn i dette liv eller ej, så har det på
nogle tidspunkter, og mange gange, betinget jeres erfaring, og
resultaterne er synlige i den fremskredne discipels liv. [side
336]

Taurus, Tyren

Vi er nu i vore betragtninger fremme ved det sidste af de tolv
tegn, og det sidste af dem, som virker på menneskeheden. Det
er også det andet tegn, som – efter nyorienteringen forud for
discipelskabet – skaber forandringer og muligheder for
disciplen. Vi er også kommet til det tegn, der kaldes »tegnet
for den store livsimpuls«, fordi Taurus er symbolet på begæret
i alle dets faser. Hvad enten det almindelige menneske
tilskyndes af begær, eller disciplen af trang til åndelig stræben
drives frem på vejen tilbage, eller om den indviede beherskes
af viljen til at samarbejde med planen, så er de dog alle
modtagelige for den højst magtfulde manifestation af et lidet
kendt og forstået aspekt af guddommen, som vi har givet det
utilstrækkelige navn, Guds vilje.

Vilje, magt, begær, åndelig stræben, ærgerrighed, motiv,
hensigt, impuls, tilskyndelse, plan – det er alle ord, der
forsøger at udtrykke en af de store grundlæggende egenskaber
og fundamentale årsager (mennesket ved næppe hvilke) til
manifestation, til evolutionsprocesser og til viljen-til-at-være
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eller viljen-til-at-leve. Den store triplicitet begær – åndelig
stræben – retning (vilje) er kun tre ord, der forsøger at
beskrive fremskridtet og tendensen hos mennesket som
personlighed, mennesket som sjæl og mennesket som kanal for
ånd eller liv. Alle tre peger på utilstrækkelig vis på årsagen til
det trefoldige udtryk, der ligger bag alle begivenheder, al
fremgang og alle hændelser i tid og rum.

Det var Buddha, der tydeliggjorde for mennesket begærets
natur og dets følger med de ulyksalige virkninger, som begæret
skaber, når det er vedvarende og uoplyst. Det var Kristus, der
lærte os transmutationen af begæret til åndelig stræben, som i
henhold til udsagnet i Det nye testamente var den
menneskelige viljes anstrengelse (som hidtil havde været
besjælet af eller var kommet til udtryk gennem begæret) for at
tilpasse sig Guds vilje [side 337] – ganske vist uden forståelse,
men i overensstemmelse med, i fuldkommen tillid til og med
den indre vished om, at Guds vilje er alt, hvad der er godt,
både for den enkelte og for helheden.

Nu, da Shamballa-kraften begynder at strømme ind i
verden, søger mennesket en anden tydning af Guds vilje, som
ikke indeholder den hidtil blinde indvilligelse i den
uundgåelige antagelse af de uudgrundelige forskrifter fra et
mægtigt, uafvendeligt forsyn, men som vil skabe et forstående
samarbejde med den guddommelige plan og en oplyst fusion
af den individuelle vilje med den store, guddommelige vilje,
og det til et større gode for helheden. Med henblik på at opnå
denne ønskelige indstilling forberedes mennesket i verden i
dag på en enkel og stilfærdig måde gennem en gradvis og
almen opmuntring af viljen-til-det-gode; og dertil kommer det
overalt udtrykte krav om, at menneskets vilkår må blive mere
sandt oplyst, finere polariseret til gavn for helheden og mere
præcist underordnet den medfødte guddommelige trang til
skønhed, syntese og til fri tilkendegivelse af det skjulte
mysterium, der findes i alle formers indre. Dette forberedes
også gennem det stadige forsøg på at forstå og fortolke planen
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for menneskeheden, efterhånden som de store hovedtræk
begynder at blive tydelige for den menneskelige intelligens,
der er i udvikling.

Alt dette indikerer en voksende følsomhed fra menneskets
side over for de indkommende Shamballa-indflydelser og den
deraf følgende evokation af viljesaspektet i menneskets natur.
Dette må skabe uønskede såvel som ønskede resultater på
grund af menneskets nuværende udviklingstrin, og er derfor
ansvarligt for meget af det, der sker i verden i dag.
Menneskehedens skælvende reaktion på denne indflydelse
(gennem de mest oplyste og sensitive mennesker i ethvert
land) og den tilsvarende magnetiske vekselvirkning mellem
det store center i Shamballa og menneskehedens center er en
stedse voksende kendsgerning, der bemærkes og tages til
efterretning af det overvågende hierarki; dette bevirker, at der
sker visse store og uundgåelige forandringer. Det lover godt
for fremtiden til trods for et midlertidigt [side 338] misbrug af
kræfterne. Nødvendigvis fremkalder denne vekselvirkning
samtidig reaktion hos det uforberedte, forkert orienterede og
egoistisk indstillede menneske. Den stimulerer viljen-til-magt i
det enkelte menneske og befordrer personlighedsintegrering af
den forkerte slags og de derved fremtvungne begær. Gennem
disse personligheder og deres forkerte påstande og deres lære
vildledes således også nationer – stadig kun midlertidigt – og
Shamballa-kraften anvendes og ledes forkert. Denne
dualistiske virkning af Shamballa-kraften i dag har resulteret i
fremskyndelsen af den rensende, men frygtelige proces, som vi
kalder krig. Denne krig er fuldbyrdelsen af den konflikt, der
består mellem modsætningernes par og manifestationens
grundlæggende dualitet og er i grunden ikke motiveret som
alle tidligere krige. Når jeg taler om denne konflikt, vil jeg
minde jer om, at for os, der arbejder på den indre side, er
1914-konflikten og konflikten 1939-45 to faser af én og
samme tilstand.

Denne krig kan, når den holdes under bestandig kontrol af
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menneskehedens ledere, og når den ikke får lov til at følge en
alt for lang og frygtelig kurs, helt afgjort fremme evolutionens
mål ved at skabe situationer, som understøtter den mentale
udvikling under åndelig ledelse; dette fordrer klar tænkning
(noget der sjældent findes) samt fjernelse af uønskede
tilstande, idet disse kommer op til overfladen og bliver synlige,
således at de oprindelige årsager hertil kan blive fjernet;
endelig er der også de tydelige virkninger, der kan fremkaldes
i menneskehedens emotionelle legeme gennem fælles lidelse
og smerte. Denne lidelse, dette afsavn, denne angst og sorg
kan føre til et omslag i den menneskelige orientering på livets
hjul, ligesom det er tilfældet med den enkelte aspirant. Dette
kan føre til, at alle livstendenserne kan fokusere sig om en
verden med sandere værdier og en sandere virkelighed og
således indvarsle den nye og bedre civilisation, som vi alle
håber på. Hvis I blot kunne se verden i dag, sådan som vi
lærere på den indre side kan se den, ville I kunne fornemme en
sådan nyfokusering og nyorientering overalt.

Igen spiller tidselementet (denne hjernebetingede
årvågenhedssans) [side 339] imidlertid ind, og det problem,
som Hierarkiet nu beskæftiger sig med, er at sørge for, at den
nuværende konflikt ikke fortsætter urimeligt længe, at gøre
alle nationer uden undtagelse opmærksom på den dramatiske
betydning af nutiden og på deres rette rolle og ansvar, og
således skabe et klimaks, hvorunder de kan lære deres rette
verdenslektie; verden kan da blive renset ved fjernelse af
uønskede elementer, der er til hinder for den nye æra og for
fremkomsten af en mere åndelig civilisation; således kan
hadets, grusomhedens, materialismens og mørkets kræfter
drives tilbage (hvor som helst de findes), inden lysets kræfter
vælder frem.

Man kunne her understrege, at lige som Vandbærerens
tidsalder manifesterer sig for hele vor planet, og i sit kølvand
har den universelle bevidsthed og de nye metoder til at give
udtryk for verdenssyntese, menneskelige interesser og
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verdensreligion, nøjagtig således begynder menneskeheden,
verdensdisciplen, at komme under indflydelse af Taurus. Det
er denne indflydelse, som vil forårsage, at livshjulet vender for
den del af menneskeheden, der er rede (og deres antal er nu
meget stort). Dette er ved at ske, og resultaterne er
uundgåelige og uafvendelige. Det store spørgsmål er: vil denne
Taurus-indflydelse, forstærket som den er nu på grund af de
indstrømmende Shamballa-kræfter, frembringe dette
illuminationens projektørlys, som Taurus forvalter, eller vil
den simpelt hen avle begær, forstærke selviskhed og føre
menneskeheden til »egoismens lidenskabelige højder« i stedet
for til visionens og indvielsens bjerg?

Det er den situation, som menneskehedens kendere i deres
forskellige grader af viden og åndelig oplysthed står overfor i
denne tid. Ingen af disse indflydelser – fra Taurus eller
Aquarius – kan undgås. Som I vil se ved et studium af dette
tegn og ved en betragtning af dets herskere, smeder Taurus
værktøjet til den opbyggende eller nedbrydende livsform; den
smeder de lænker, der binder eller skaber den nøgle, der lukker
op for livets mysterium; det er denne smedeproces med den
dertil hørende larm, som foregår i denne tid på en yderst
voldsom måde. Vulkan hersker over [side 340] de
amboltagtige tidsprocesser og fører det slag, der giver metallet
den ønskede form, og dette gælder i dag som aldrig før.

Det er Vulkan, som baner vejen for den kommende avatar,
der – på det rigtige tidspunkt – vil stå frem og i sig selv
legemliggøre Guds vilje, som er den guddommelige vilje-til-
det-gode, til fred gennem forståelse og til de rette relationer
mellem mennesker og mellem nationer.

Taurus' indflydelse må nu anses for at være af en
usædvanlig styrke i dag, specielt set ud fra de subjektive
åndelige værdiers synsvinkel; det er Taurus, der er herskeren
og den ledende indflydelse med hensyn til det, der sker
overalt.

Jeg vil gerne her gøre jer opmærksom på den
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kendsgerning, at dette tegn er et tegn af synteseskabende
natur, således at forstå, at det bringer en indre trang af en
bestemt art til udtryk på det fysiske plan. Dette gør det, fordi
dets grundlæggende kvalitet viser sig som begær i
menneskemasserne og som vilje eller styret hensigt hos
disciplen eller den indviede. Taurus manifesterer sig som
stædighed hos gennemsnitsmennesket (og det er bogstavelig
talt en egensindig holden fast ved personlighedens hensigter)
eller som intelligent udtrykt vilje – tilskyndet af
kærlighedsimpulsen – hos det fremskredne menneske. Det
kendetegner en fastholden ved sjælshensigten. Mennesker, der
er født i Taurus og er præget af dette tegn ved fødslen, ville
gøre vel i at tænke over denne udtalelse og derefter analysere
alle deres aktiviteter ved at stille det spørgsmål: Er min
nuværende indstilling, mit arbejde eller min hensigt bestemt af
personlighedsbegær, eller arbejder og planlægger jeg direkte
under tilskyndelse og ansporing fra sjælen? Dette skulle være
grundtonen i alle Taurus-problemerne. Hele hemmeligheden
ved den guddommelige hensigt og planlægning er skjult i dette
tegn, fundamentalt på grund af Plejadernes relation til
stjernebilledet Store Bjørn og til vort solsystem. Herved
dannes en af de mest betydningsfulde triangler i hele rækken
af kosmiske relationer, hvis betydning også forstærkes ved den
kendsgerning, at »Tyrens øje« er åbenbaringens øje. Det mål,
der ligger til grund for evolutionsprocessen – »Guds tyr, der
stormer [side 341] frem«, som det hedder esoterisk –
åbenbarer til stadighed og uden ophør det guddommelige
væsens umådelige og ophøjede plan. Dette er temaet, som
lyset åbenbarer.

Der opstår i denne tid, på grund af Shamballa-kraftens
indstrømning, en ejendommelig forbindelse med eller
overensstemmelse mellem stjernebilledet Taurus (der er i
ganske særlig harmoni med Plejaderne og Store Bjørn),
planeten Pluto og vor jord. Dette skaber mange af
vanskelighederne i verden i dag, hvilket den moderne astrolog
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burde tænke nærmere over. Der består således for tiden en stor
kosmisk triangel, som betinger meget af det, der sker omkring
os.

Denne Shamballa-kraft »er det, som opflammer eller
forstærker lyset ved at fjerne hindringer; den kommer fra
meget fjerne steder, strømmer gennem illuminationens øje ind
i disse indflydelsessfærer på den sorgfulde planet Jorden og
tilskynder Tyren på dens videre fremfærd«. Således siger Den
gamle kommentar. Betydningen af dette er, at viljens energi –
fornylig frigivet på vor planet af Sanat Kumara – udstrømmer
fra Store Bjørn via den planetariske Logos' hovedcenter; dens
styrke nedtransformeres via en af Plejaderne (heraf kommer
dens indflydelse på materien, og heraf kommer også dens
udprægede Taurus-virkninger på menneskeheden), herefter
kommer den ind i solsystemet. Den absorberes der af det store
center for vort planetariske liv, som vi har givet navnet
Shamballa. Dens virkning er nødvendigvis tofoldig. Den lader
hos visse nationer, racer og enkeltindivider egenviljen eller
viljen-til-magt vælde frem, hvilket er karakteristisk for den
udviklede lavere natur, den integrerede »selv-heds«
personlighedsaspekt. Den stimulerer – omend mindre hurtigt –
viljen-til-at-tjene planen, således som den opfattes af
verdensaspiranter, verdensdisciple og indviede. På denne
måde materialiseres det guddommelige væsens hensigter.

På grund af verdens glamour bliver den sande hensigt og
det ideal, der er forelagt vore planetariske kræfter af den
altskabende vilje, forvrænget af mange mennesker. De er ikke
polariseret i den guddommelige vilje, men er endnu centreret i
deres personligheder, [side 342] og som følge heraf er det kun
de få, der værdsætter skønheden af det tilsigtede gruppeliv,
gruppehensigten og gruppefusion. Gruppelevevis stræber efter
opfyldelsen af den frie vilje i tjeneste og efter frivillig
underordning af den lavere vilje til den højere hensigt i
gruppen. Men ved at komme i berøring med blændværket,
bliver gruppeaktiviteten og gruppelivet krænget ind under
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super-statens påtvungne vilje og idé. Således fængsles tanken
og al frihed, al fri tanke og fri vilje begrænses. Mennesket
bliver en fange i den menneskeskabte stat. Dette forklarer
meget af det, som sker i dag, og de forblændede folkeslags
egensindige fremskridt, enkeltindividernes stivnen i deres
separatistiske falske forestillinger, hvorfor de accepterer et
pålagt livsmønster og en levevis, som er påtvunget dem, og
som ikke er et frit folks frie udtryksform.

Endelig bringer den samme kraft andre folkeslag og andre
mennesker et vist mål af illumination – en illumination, som
åbenbarer den bagved liggende syntese, som viser den
dualisme, der til sidst må forsvinde, samt hemmeligheden ved
de rette menneskelige relationer. Den ene reaktion frembringer
de fremstormende materialistiske systemer, der vedrører liv,
tanke og begær, de farer blindt frem ved deres egen krafts
impuls og skaber en skueplads for magtfuldt udtryk og aktiv
bevægelse; den anden reaktion viser sig i en fjern vision af
muligheder og i en vedvarende bevægelse fremad på trods af
umiddelbare farer og vanskeligheder.

Tyren er derfor dualistisk i sin udtryksform. I dag ser vi
den egensindige fremadstormen af menneskehedens lavere
natur, der indeholder aggressive kræfter, og det målbevidste
fremskridt hos de mennesker og de folkeslag, som søger, om
end uden fuld forståelse, at udføre Guds planer, idet de går
frem upåvirket af hinanden. Så langt har evolutionsprocesserne
i dag ført menneskeheden, og herfra stammer den kritiske
situation, der nu er opstået. Er det begærets tyr eller den
guddommeligt oplyste tyr, der vil få overtaget?

Dette tegn er et jordtegn, og derfor må planens udførelse
eller [side 343] opfyldelsen af begæret finde sted på det ydre
livsplan. Denne vilje eller dette begær må komme til udtryk på
det ydre livsplan og i omgivelserne, hvad enten det drejer sig
om et enkelt menneskes omgivelser, en nations eller en gruppe
af nationers.

Som I ved, har astrologer længe understreget, at dette tegn
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bl.a. vedrører det fysiske legeme, og legemets helbred eller
helhed er nært forbundet med, hvordan tidligere begær eller
den nuværende idealisme er kommet til udtryk; dette er et
punkt, man må huske. I dag er det fysiske legemes helbredelse
eller pleje af største betydning for praktisk taget enhver, og
alle menneskers tanker uden undtagelse, hvad enten der er krig
eller fred, går i den retning. Fremhævelsen af helheden i det
enkelte menneskes liv er symbolsk for menneskehedens ydre
legeme, når man betragter alle mennesker som en helhed.

Desuden er guld det symbol, som i dag styrer menneskets
begær, hvad enten det er af national, økonomisk eller religiøs
art; det er forbundet med dette tegn og er en af de ting, der
peger på, at konflikten i verdens økonomiske situation i dag
beror på begærets fremvælden. Det hedder derfor esoterisk –
jeg citerer fra en meget gammel profetisk bog:

»Tyrens gyldne øje viser vejen for dem, der ligeledes
ser. Det, som er guld, vil også en dag reagere, og gå fra
øst til vest i den hårde tid, hvor trangen til at samle
guld vil herske over den lavere halvdel (dvs.
menneskers og nationers personlighedsaspekt –
A.A.B.). Søgen efter guld, søgen efter det gyldne
guddommelige lys, leder livets tyr, formens tyr. Disse
to må mødes, og når de mødes, støde sammen. Således
forsvinder guldet …«

Den jordiske triplicitet Capricorn, Virgo og Taurus danner en
triangel, hvor det materielle kommer til udtryk, hvilket er af
største interesse, når man studerer den enten ud fra den
almindelige gang rundt i zodiaken, som følges af den
uudviklede gennemsnitsmenneskehed, [side 344] eller ud fra
disciplens vej, som går den modsatte retning i zodiaken.

I det første tilfælde markerer Capricorn punktet for den
største tæthed og fortættet livsudtryk og viser det
guddommelige liv dybt forankret i substansen. Det er den
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sande dødstilstand, hvad livet angår; det er fangenskabet i
formen. I Virgo gør dette liv sig bemærket ved et indre pres,
og bevægelsen – svag men dog virkelig – af det skjulte liv
begynder at pulsere i den faste form og skaber i Taurus den
reaktion på begæret og den fremadfaren samt magtfulde
bevægelse, som kendetegner det enkelte menneskes
evolutionære fremskridt, mens det virker under begærets
impuls. Man må ikke glemme, at Kristusvæsenet for første
gang vækkes af eller reagerer på formnaturens dragen, trang
eller indflydelse, den formnatur, hvori mennesket befinder sig.
Når senere alle formnaturens ressourcer er udtømt gennem
begæret, og Kristusvæsenet er blevet umådelig stærkt og rede
til at åbenbare sig gennem Moderens død, formens død, da og
først da standses hjulets gang, og en »omvæltning« finder sted,
hvor livsaspektet vender og går den modsatte vej på hjulet.
Derefter begynder disciplen (som udtryk for Kristusvæsenet i
dets tidlige manifesterede stadier) – objektivt og i fuld
bevidsthed – sin løbebane; disciplen har forvandlet begæret til
åndelig stræben, og i Taurus-tegnet og »på den åndelige
stræbens vinger« fortsætter disciplen imod Virgo, og »idet den
både er moderen og barnet, går den ind i arbejdets hus«. Fra
dette hus ankommer disciplen til sin tid til Capricorn, hvor den
endeligt underkaster materien, formen eller den fortættede
tilværelse de guddommelige hensigter og mål og tilkendegiver
således Kristusvæsenets sejr og magt.

Hemmeligheden ved trianglerne eller tripliciteterne i deres
firfoldige udtryksform er endnu et uudforsket område i den
astrologiske forskning, og dette skal vi senere beskæftige os
med.

Taurus-tegnet er derfor det ellevte tegn på det almindelige
hjul i det eksoterisk betonede liv og går forud for enhver ny
cyklus af udtryk i inkarnation. Når det enkelte menneske stiger
ned i inkarnation og antager en astral skal, kommer det helt
klart ind i [side 345] en Taurus-cyklus, for det er begæret, der
tilskynder til genfødelse, og det kræver Taurus' kraft at opnå
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dette. Da dette emne angår det astrale legemes astrologi, vil vi
ikke beskæftige os nærmere med det, for det er en fase i
forskningen, som menneskeheden endnu ikke er rede til.

Dette tegn er også det andet subjektive tegn på det
omvendte hjul som en forberedelse til den bevidste erkendelse
af det rette forhold mellem dualiteterne i Gemini. Tænk over
dette. I dette tegn har vi derfor følgende kvaliteter eller
aspekter, som er sidestillede:

1. Begær – fører til åndelig stræben på det modsatte hjul.
2. Blindhed – fører til sidst til synsevne.
3. Mørke – fører endelig til lys.
4. Død – fører til slut til frigørelse.

I sidste instans kommer vi tilbage til de evige dualiteter, der
som altid fører til vekselvirkningen mellem de polare
modsætninger, til det indre livs cykliske ebbe og flod og det
ydre livs udtryksmuligheder, og til den tiltrækning og
frastødning, der fører til, at tiltrækningskraften til stadighed
viger for en stedse højere og mere omfattende appel. Det er
hemmeligheden ved den sidste syntese, som er den endelige
illumination, set gennem Taurus' øje. Det er af denne grund, at
man betragter dette tegn som et tegn for universel bevægelse,
for stor og vedvarende aktivitet under det materielle begærs
impuls eller den guddommelige viljes tilskyndelse, når den er
erkendt og forstået. Trianglen, der her kommer til udtryk,
består af magtfulde energier:

1. Begær. . . . . . . . . . . . . åndelig stræben. . . . . . . vilje.

2. Menneske. . . . . . . . . . disciplen.. . . . . . . . . . . . den indviede.

3. Materialisme.. . . . . . . dualitet. . . . . . . . . . . . . . guddommelighed.

4. Form.. . . . . . . . . . . . . sjæl. . . . . . . . . . . . . . . . ånd.

5. Menneskehed. . . . . . . hierarki.. . . . . . . . . . . . . Shamballa.

Jeg gentager disse ting så ofte, da de, hvis de bliver intelligent
[side 346] opfattet, ved nærmere betragtning efterhånden og
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uundgåeligt vil føre til, at de opgår i en enhed i jeres
individuelle bevidsthed.

Det er ikke min hensigt at sige meget her om det faste
kors, hvis ene arm er Taurus. Jeg beskæftigede mig med dette
en del steder, da vi sammen betragtede stjernebillederne Leo,
Scorpio og Aquarius. Jeg vil derfor henvise jer til mine
tidligere bemærkninger. Scorpio er, som I må have indset, den
fremherskende arm, hvorigennem den stærkeste kraft flyder på
det omvendte hjul, for så vidt angår den fremskredne
menneskehed; for det er et prøvelsernes tegn for
menneskeheden, og det tegn, hvor mennesket når dybderne
eller rækker til højderne. Taurus er den fremherskende
energistrøm på det faste kors, hvad gennemsnitsmennesket
angår. Den energi, der slippes løs gennem dette kors, har
voldsomme virkninger og bevirker til sidst det store omslag og
den store forsagelse. I dette kors er Taurus indvieren, for den
»tilskynder den vilje«, der skaber bevægelse og fremdrift. I har
(hvis jeg må have lov at gentage tidligere fremstillinger)
følgende tilstande og overensstemmelser i forbindelse med de
tre kors:

1. Det kardinale kors. . . . . ånd. . . . vilje. . . . . . . . . Shamballa.

2. Det faste kors. . . . . . . . . sjæl. . . . bevidsthed. . . . Hierarkiet.

3. Det bevægelige kors. . . . form. . . aktivitet. . . . . . Menneskeheden.

Den indviede er et menneske, som er i færd med bevidst og
effektivt at forbinde disse tre i sig selv. Mennesket som den
væsentlige energi-triangel, mennesket som kvadratet,
mennesket på korset og til sidst mennesket som den
femtakkede stjerne! I disse fire enkle symbolske former ligger
hele beretningen om det fjerde naturrige. Trianglen og stjernen
er subjektive udtryksformer for en fikseret bevidsthed,
grundfæstet i virkeligheden, mens kvadratet og korset er
objektive ytringsformer for mennesket, der er koncentreret
udadtil.

Vi skal nu til at foretage et kort studium af herskerne i
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dette tegn. Da Taurus esoterisk set er så tæt på Aries-tegnet,
som – i denne verdenscyklus – er tegnet for begyndelse, udgør
det relativt [side 347] set en meget indviklet ophobning af
kræfter, der er forbundet ikke alene med Aries med dens
kosmiske kontakter, men også med Plejaderne og Store Bjørn.
Alligevel er det på samme tid meget enkelt i sin udtryksform,
for det styres kun af to planeter. Venus er dets eksoteriske
hersker og Vulkan dets esoteriske og hierarkiske hersker. Vi
kommer her ind på et af mysterierne i den evige visdom.
Venus har et enestående forhold til Jorden, forskelligt fra
enhver anden planet, og derved opstår der en meget tættere
forbindelse mellem Taurus og Jorden, end det måske er
tilfældet i nogen anden zodiakal forbindelse til vor planet. Når
jeg siger dette, mener jeg i denne specielle verdenscyklus og
på det ganske særlige evolutionstrin, hvor menneskeheden nu
udfolder sig. Alt undergår bestandige forandringer;
efterhånden som mennesket udfolder sin bevidsthed, opstår
der måske i andre stjernebilleder en udpræget aktivitet i
forbindelse med det herskende tegn, mens andre igen måske
bliver svagere i deres kontakt og virkning. I dag står Taurus,
Venus og Jorden dog i en meget nær karmisk forbindelse med
hinanden og må sammen afvikle en ganske bestemt dharma.
Hvad lige netop den karma eller det slægtskab engang vil vise
sig at være, ligger hinsides den menneskelige forståelse, men
man kan få en idé om det, hvis man i tanken forbinder ordene:
vilje, begær, lys og plan. Når jeg udtrykker mig således,
forenkler og fordrejer jeg blot forholdet, men først når
mennesker kan tænke i enkle symboler og uden ord og kan
tyde disse hidtil uerkendte symboler rigtigt, vil det være
muligt at sige mere.

For at forstå forholdet mellem Venus og Jorden, vil jeg
gerne bede jer tænke på det, jeg tidligere har nævnt i En
afhandling om Kosmisk Ild.

Hele dette forhold kan sammenfattes med ordene: Planeten
Venus er for planeten Jorden, hvad det højere selv er for
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personligheden. Husk, at planeten Venus er en af de syv
hellige planeter, hvorimod Jorden ikke er det. Denne udtalelse
er, som I kan se, et dybt mysterium hvad angår relativitet,
vekselvirkning og endelig åbenbaring. Denne åbenbaring med
hensyn til forbindelsen [side 348] mellem Jordens alter ego og
den verden, der tilhører menneskets liv, vil først indtræde ved
den tredje indvielse, på hvilket tidspunkt enhver forblændelse
og illusion vil spredes, og »det lys, der skinner gennem Tyrens
øje, vil ikke møde modstand«, men føre lyset ind i mørket.

Venus står for os, selv om vi kun har opfattet et glimt af
den okkulte sandhed, som det, der er mentalt, som det, der
vedrører den endelige sublimering, det, der drejer sig om det
seksuelle, og det, som må finde en symbolsk udtryksform på
det fysiske plan. Det er disse store begreber, som dukker op i
vore tanker, når Venus og Taurus betragtes i forening. Disse
udtryks faktorer har altid været forbundet med de to fra tidens
nat, fordi de er grundlæggende i deres væsen og evigt
kosmiske. Taurus er et af de tegn, der skjuler et bestemt
guddommeligt mysterium. Af hensyn til de disciple, der er
under skoling, er disse fire begreber blevet kort sammenfattet i
et urgammelt skrift af stor betydning. I dette skrift står der:

»Tankens hellige sønner omfavnede de to. De så og
forstod. Således opstod kønnenes forbindelse og
således blev den store fejl begået. Tanken var
udadvendt. Formen kommer til syne og ikke livet.«

»Ud af mørket råbte de højt, tankens hellige sønner.
I smerte råbte de højt. De så indad og erkendte fejlen,
de havde begået, men vidste ikke, hvad de skulle gøre
… Herren svarede og gav dem tegnet for
genopstandelse.«

Forstår I betydningen af denne udtalelse og dens fundamentale
enkelhed? Lad mig give jer et fingerpeg. Den jordiske
triplicitet er blevet betegnet af astrologer som
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legemliggørelsen af begreber som sletterne (Taurus), hulerne
(Virgo) og klipperne (Capricorn). Man kunne godt sige, at
disse huler eksisterer i klipperne, dybt under sletterne. Jeg
taler billedligt og symbolsk. Ud af klippehulen trådte Kristus
frem og vandrede igen på Jordens sletter, og fra den tid
»kendte kvinden ham ikke«. Formen havde ikke [side 349]
længere tag i ham, for han havde overvundet den i dybderne.
Ind i indvielsens hule strømmer opstandelsens lys, når stenen
ved indgangen er rullet bort. Fra livet i formen til formens død
– dybt i klippegrunden, ned i templets krypter – vandrer
mennesket. Men til det samme sted strømmer det nye liv og
bringer frisk liv og befrielse; det gamle forgår, og mørket
bliver lys.

Det seksuelle forhold vil da i sandhed blive betragtet som
den lavere naturs forbindelse med det højere selv; det vil da
løftes op i dagens lys, for at mennesket kan nå fuldstændig
forening med det guddommelige. Mennesket vil opdage, at det
seksuelle forhold (som hidtil har været en rent fysisk funktion,
til tider udøvet under kærlighedens impuls) opløftes til sit
retmæssige plan som det guddommelige ægteskab, der finder
sted og fuldbyrdes på sjælsbevidsthedens niveau. Det er denne
store sandhed, der er højt hævet over den smudsige historie
om seksuel udfoldelse, om seksualmagi og den moderne
tantriske magis forvanskninger. Menneskeheden har bragt
symbolikken ned på et lavere plan og i tankerne nedværdiget
det seksuelle forhold til en dyrisk funktion og undladt at løfte
det op til det symbolske mysteriums rige. Mennesket har
forsøgt gennem det fysiske at skabe den indre
sammensmeltning og harmoni, som det længes efter, og det
kan ikke lade sig gøre. Det seksuelle forhold er blot symbolet
på en indre dualitet, som må overvindes ved egen kraft og
omdannes til en enhed. Det overvindes ikke ved fysiske midler
eller ritualer. Det er en overskridelse (transcendering) i
bevidstheden.

Taurus' esoteriske hersker er Vulkan – ham, der smeder
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metaller, og som arbejder i den tætteste og mest konkrete
udtryksform i naturens verden (set ud fra menneskets
synsvinkel). Vulkan er ham, der går ned i dybderne for at finde
det materiale, ved hvilket han kan få afløb 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. I vil huske, hvordan Herkules på det faste kors
måtte fremstille sine egne våben, før han sejrede i kampen.
Det er i virkeligheden en henvisning [side 350] til Vulkans
kunst – ham der styrer det indre menneske og leder dets
skabende arbejde.

Vulkan styrer også nationer på et bestemt stadium i deres
embryoniske sjælsudfoldelse, således som i vor tid; han leder
deres aktiviteter og fremstiller deres krigsvåben, når krig og
konflikt er de eneste midler, hvorigennem frigørelse kan
komme, skønt ve dem, som får krigene til at komme. Derefter
overtager Vulkan herredømmet, og har – siden middelalderen
– bragt mineralriget, »dybderne, hvorfra forsyningerne må
hentes«, under menneskets kontrol. I den nuværende krig
(1939-45), beskæftiger Vulkan og Venus sig med menneskets
relationer til hinanden, samt menneskets relation til
mineralriget. Venus, menneskehedens tankeenergi, knytter
forbindelsen mellem det ene menneske og det andet, mellem
den ene nation og den anden, mens Vulkan knytter
forbindelsen mellem det fjerde naturrige og det første. Vulkan
er, som vi senere skal se, styret af den første stråle, og den
første stråle og det første rige er knyttet sammen på en bestemt
måde. Dette fører derfor Shamballa-kraften med sig, og vi har
således en esoterisk energi-triangel – vilje, menneskehed og
mineralriget. De har en meget nær forbindelse med hinanden,
både set ud fra planens synsvinkel og ud fra den
materialistiske selviskheds udfoldelse. Heraf kom det store
forbrug af mineraler (jern, kobber osv.) i 2. verdenskrig. Det
var bogstavelig talt en krig, hvor mineralriget blev brugt mod
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mennesket. Menneskeheden var steget ned i den faste materies
huler og dybder og er nu rede til at vende kursen opad, denne
gang bevidst og fuldt og helt. Det er en yderst vanskelig
situation at forstå for det almindelige menneske, men hele
problemet med den bevidste udnyttelse af det, der eksisterer på
planeten og dets anvendelse til destruktive formål har
tilspidset sig til en yderst kritisk situation. En del af løsningen
vil komme på lignende måde, og dette hentyder den profeti til,
der nu dukker op i menneskehedens bevidsthed, at der er
nogle, »der sover i Jordens huler, som vil rejse sig og bringe
befrielse«. Men tag ikke dette for bogstaveligt, for »det, som er
af Jorden, kan også findes i himlen«. [side 351]

Også hierarkisk er Vulkan herskeren, der betinger planeten
og afgør, at mennesket er makrokosmos for mikrokosmos, og
at det fjerde naturrige former eller betinger alle de
underliggende riger.

Det er dette tegns subjektivitet, som gør det så vanskeligt
at forstå. Først når menneskeheden engang har fattet viljens
væsen, vil den forstå den sande betydning af Taurus'
indflydelse. Både Aries- og Taurus-tegnet beskæftiger sig med
energiernes begyndende indvirkning på formen eller
energiernes indvirkning på sjælen. I dag er mennesket
langsomt ved at blive klar over, hvordan det skal skelne
mellem modsætningernes par og har en vag fornemmelse af
begærets sande natur. Men mennesket befinder sig stadig i
illusionens dal, og – mens det er der – kan det ikke se klart. En
af de første modsætninger, som disciplen må lære at forstå, er
modsætningen mellem de subjektive og de objektive verdener.

Der er tre tegn, der også er nært forbundet med indvielse.
Den skjulte hemmelighed i Aries, Taurus og Gemini
åbenbares ved tre efter hinanden følgende indvielser:

1. Aries' hemmelighed er hemmeligheden ved al begyndelse,
ved cykler og muligheder, der viser sig. Ved den tredje
indvielse begynder den indviede at forstå åndens liv eller

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



det højeste aspekt; indtil dette tidspunkt har den indviede
først bragt formens liv til udtryk og derefter sjælens liv i
denne form. Denne erfaring er af en så høj art, at kun de,
der har oplevet den, har mulighed for at fatte det, jeg kan
sige.

2. Taurus' hemmelighed åbenbares ved den anden indvielse,
idet verdens blændværk pludselig fjernes eller forsvinder i
den blændende lysenergi. Dette skaber den sidste
stråleaktivitet, hvorefter Taurus-kraftens indvirkning på
menneskeheden fuldbyrdes under den lange og cykliske
rejse, som mennesket har forpligtet sig til. Det enkelte
menneske udfører i meget lille målestok det, som
menneskeheden – som helhed – vil udføre, når den tager
indvielsen i Taurus.

3. Geminis hemmelighed må begribes ved den første
indvielse, [side 352] fordi den er mysteriet om relationen
mellem fader, moder og barn. Kristusbarnets fødsel på det
fysiske plan er Gemini-kraftens fuldbyrdende herlighed.

Alt dette vedrører de subjektive energier, som kommer til
udtryk gennem personligheds- eller formaspektet. Når jeg
derfor taler om de subjektive energier, henviser jeg til de
kræfter, der strømmer fra sjælen (på sjælsplan) ind i
formnaturen på dens eget bevidsthedsplan. Jeg kunne illustrere
dette ved at påpege, at begæret ikke (set fra virkelighedens
synsvinkel) er en subjektiv kvalitet, undtagen for så vidt som
det er en forvrængning eller en illusorisk brug af
viljesenergien. Begæret er formnaturens kraft; vilje er sjælens
energi, der kommer til udtryk som styring, fremskridt og
overensstemmelse med planen. Denne plan repræsenterer, set
ud fra det enkelte menneskes synsvinkel, nøjagtigt så meget af
Guds vilje, som det på et hvilket som helst bestemt trin i sin
erfaring kan ane, opfatte og forstå. Disse forskellige begreber
fortjener nærmere overvejelse. Gennemsnitsmennesket vil
måske betragte begæret som subjektivt, fordi det så
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fuldstændigt har identificeret sig med formlivet på de ydre
plan, at de impulser og tilskyndelser, der kommer til det langs
bevidsthedsstrømmen, af mennesket anses for at være
uhåndgribelige og mystiske. Dog er de i virkeligheden kun
formens udstrålinger og reaktioner og er rent faktisk og i
teknisk forstand slet ikke subjektive. Pligtens høje kald og
følelsen af ansvar er af virkelig subjektiv art, for de kommer
fra sjælen og er sjælens reaktion på formens indflydelse.
Gradvis lærer disciplen at skelne mellem disse forskellige
aspekter af energi og kraft, som uophørligt rammer dens
bevidsthed. Som tiden går, bliver disciplens analysering stadig
mere skarpsindig og indsigtsfuld, indtil den til sidst ved, hvad
der er et udtryk for kraft (kommende fra formen), og hvad der
er energikontakter (hidrørende fra sjælen).

Denne sidebemærkning var nødvendig på dette sted, fordi
det er vigtigt, at esoteriske astrologer indser, at disse tre tegn
Aries, Taurus og Gemini (ud fra disciplens og den indviedes
standpunkt) [side 353] er rent subjektive med hensyn til
virkningerne inden for deres tegns livsområde. Først i Cancer
kan de finde et ydre udtryk for menneskets liv og blive bevidst
styret og behersket; dette fører til den store frigørelse, der
finder sted i Cancers polare modsætning Capricorn, og tillige i
Aquarius og Pisces. Dette drejer sig naturligvis om
virkningerne på mennesket på det omvendte hjul. På en vis
måde danner disse seks tegn to store kraft-triangler.

Jeg har her antydet over for jer det højere eller åndelige
aspekt af kong Salomons segl. Når disse seks energityper
bliver forenet og smelter sammen og således danner en enhed,
vil I se »Kristusstjernen« opstå. Dette er et af symbolerne for
den sjette indvielse og er den indre overensstemmelse med den
stjerne, som I kender så godt. For at forstå dette bedre vil jeg
gerne understrege følgende:
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1. Det, der er begyndt eller »det, som man kommer ind i« ved
den første indvielse, fuldbyrdes og fuldendes i Pisces.

2. Det, som tilskyndede til involutions- og
evolutionsprocesserne (begæret efter at inkarnere), tager
form ved den anden indvielse i viljen-til-frigørelse i Taurus
og finder sig frigjort gennem viljen-til-at-tjene – universelt
– i Aquarius.

3. Det, der er bevægeligt og foranderligt i Gemini, fremkalder
det store omslag i bevidstheden, som adskiller den
indviede fra disciplen. Ved den tredje indvielse bliver dette
en fast indstilling i Capricorn. Det konkrete formliv
transcenderes og det indre menneske orienterer sig på ny
og tager en uforanderlig retning.

Pisces

Capricorn
Taurus

Aquarius
Gemini

Aries

[side 354]

I vil måske spørge her, hvorfor jeg beskæftiger mig med disse
abstraktioner? Jeg vil dertil svare, at I i jeres anstrengelse for
at forstå og fatte den sandhed, der ligger over jeres forstand
(selv når I anser den for at være en hidtil ikke bevist hypotese),
gradvis udvikler et aspekt i jeres tænkning, som er meget
nødvendigt i erkendelsesprocesserne, og som må kaldes til
virksom tjeneste under indvielsen. En sådan anstrengelse er
nødvendig, hvis sand forståelse skal indfinde sig; indvielse er
et bevis på, at intuitiv forståelse er blevet hensigtsmæssigt ført
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ud i livet
For at komme tilbage til vort emne i indledningen vil jeg

gerne gøre jer opmærksom på den kendsgerning, at Taurus-
tegnet gennem den eksoteriske eller ortodokse planet Venus er
forbundet med Gemini, Libra og Capricorn. Det er interessant
at bemærke, at Taurus, gennem en energistrøm via Venus,
derved er forbundet med det bevægelige kors, men på samme
tid, i dobbelt forstand, med to arme af det kardinale kors, da
Venus har en forbindelse med Libra og Capricorn. For det
sande Taurus-menneske, som opnår den indre oplysning, er
der derfor ét forbindelsesled til udtryksformerne for legeme og
sjæl og to forbindelsesled til sjæl og ånd – den højere oktav af
manifestation. Således viser sublimeringsprocessens
fuldendthed sig, for den åndelige stræben har fuldstændig
fortrængt begæret som motiverende kraft. Sjælen er bundet til
formen, men dens vigtigste forbindelse er til ånden. Det er af
denne grund, at mennesket i Taurus kommer til det punkt,
hvor det virkelige mål eller den sande vision viser sig. Begæret
i sin laveste udtryksform er forbundet med formen i Taurus.
Aspirationens idealisme i sin højest mulige udtryksform opnår
man ligeledes i Taurus. Den åndelige stræben er dog i sit
laveste udtryk forbundet med sjælen og i sit højeste med
ånden. Egenvilje binder mennesket til formen; Guds vilje
forbinder menneskets sjæl med ånden. Det tager tre indvielser,
før disciplen bliver klar over dette.

Lad os betragte sagen fra en anden synsvinkel: Venus,
tænkeevnen eller sjælen i Libra åbenbarer for mennesket
begærets eksoteriske betydning og resultater. I Gemini
åbenbarer Venus det [side 355] gensidige begær hos
modsætningernes par, for det er dette tema – modsætningernes
vekselvirkning – der ligger til grund for hele den skabende og
evolutionære proces. I Capricorn åbenbarer Venus for
mennesket dette begær efter helheden, efter det universelle,
som er den indviedes kendetegn og det sande udtryk for det
åndelige liv.

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



Når vi skal til at betragte den esoteriske hersker i Taurus,
opdager vi, at vi står over for Vulkan, en af de tilslørede og
skjulte planeter, som derfor er meget lidt kendt eller forstået.
Jeg har tidligere talt om Vulkan som skaberen af det
guddommelige udtryk. På en ejendommelig måde er den
energi, der udstrømmer fra Vulkan i fundamental forstand den
styrke og kraft, som sætter verdensevolutionen i gang; den
indeholder også energien fra den første stråle, den kraft, som
indleder eller begynder, og den, som også tilintetgør og
medfører formens død, for at sjælen kan blive frigjort.

Vulkan er isolationens stråle eller planet, for på en
ejendommelig måde styrer den den fjerde indvielse, hvor
mennesket må synke så langt ned i ensomhedens dybder, som
det kan komme, og stå fuldstændig isoleret. Det står adskilt fra
»det som er over, og det som er under«. Der kommer et
dramatisk øjeblik, hvor alt begær forsages; Guds vilje eller
plan ses som det eneste attråværdige mål, men endnu har
mennesket ikke bevist over for sig selv, over for menneskenes
verden eller over for sin mester, at det har styrke til at gå frem
ad tjenestens vej. Der åbenbares mennesket (som det blev
åbenbaret for Kristus ved den fjerde store indvielseskrise i
hans liv) nogle bestemte praktiske opgaver, som indeholder
det aspekt af Guds vilje, som det er menneskets særlige
funktion at påtage sig og føre ud i livet. Det kaldes i den
kristne terminologi »Getsemane-erfaringen«. Kristus, der
knæler ved siden af klippen (symbolsk for mineralrigets
dybder og for aktiviteten fra Vulkan – den, der tilvirker)
opløfter sine øjne og ser åbenbaringens lys bryde frem og véd i
det øjeblik, hvad det er, han har at gøre. Således er prøven for
Vulkan, der hersker over Taurus, og for sjælen, der behersker
begæret, og Guds søn, der i dybet former [side 356] redskabet
for sit udtryk, forstår den guddommelige hensigt og således
bøjer det mindre selvs vilje ind under det store selvs vilje.
Dybderne er nået, og der er ikke mere at gøre. Lyset fra Tyrens
øje, som med sin stærkere og stærkere stråleglans har vejledt
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den kæmpende sjæl, må til sidst vige for Solens lys, for
Vulkan er stedfortræder for Solen; man har til tider sagt, at den
er tilsløret af Solen, og til andre tider, at den står for Solen
selv. Den står mellem mennesket og Solen, sjælen. Derfor har
vi i denne forbindelse tre symboler for lyset:

1. Taurus. – Illuminationens eller lysets øje. Tyrens øje.
Illumination. Eksoterisk – den fysiske sol.

2. Vulkan. – Den, der åbenbarer det, som ligger gemt i det
skjulte og bringer det frem i lyset. Esoterisk – Solens
hjerte.

3. Solen. – Den store illuminator. Åndeligt – den centrale
åndelige sol.

Således er og bliver illumination temaet for dette tegn, set fra
enhver synsvinkel.

Vi har i nogen grad betragtet strålerne, deres virkninger og
forbindelser, når de gennem Taurus og dens herskere lader
deres kraft og energi strømme ind i hvert enkelt menneske
eller ind i menneskeheden som helhed. Som vi har set, er de to
stråler, der direkte påvirker tegnet, den femte (gennem Venus)
og den første (gennem Vulkan). Når man betragter disse to i
forbindelse med Jorden (som er en udtryksform for den tredje
stråle), viser der sig en meget vanskelig strålekombination,
idet alle virker i retning af den første stråle energi:

1. stråle. – Strålen for vilje eller magt.
5. stråle. – Strålen for konkret viden.
3. stråle. – Strålen for aktiv intelligens.

Denne kombination forøger overordentlig meget Taurus-
menneskets i forvejen vanskelige opgave. Det er kun indirekte,
at anden [side 357] stråle for kærlighed-visdom og dennes
sekundære energier viser sig, og derfor mangler ofte kærlighed
og visdom påfaldende hos det menneske, der er født i dette
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tegn. Et sådant menneske vil besidde megen egenkærlighed,
selvagtelse, selvrespekt og en temmelig selvisk og egocentrisk
personlighed. Det vil være intelligent, men ikke viis; åndeligt
stræbende men på samme tid stivsindet, og således indrettet, at
dets åndelige stræben ikke vil føre det ret langt ej heller særlig
hurtigt. Det vil bevæge sig krampagtigt og i store ryk; rolige
afmålte fremskridt på vejen er meget svære for det. Det finder
det vanskeligt at anvende den opnåede viden i praksis. Det vil
snarere dreje sig om mental tilegnelse end praktisk erfaring.
Det vil være sig dualiteten næsten smerteligt bevidst, men i
stedet for, at dette skaber en kamp for enhed, udvirker det ofte
en ubevægelig og statisk depression. Det vil være destruktiv,
fordi det er »tykhovedet«, og fordi Vulkans hammeraspekt vil
være dominerende. Fordi dette menneske har et vist mål af lys,
vil denne nedbrydende evne hos det bekymre det.

Det har behov for at forstå den åndelige side af Venus, der
fremhæver, at Guds søn, som er tankens søn, er redskabet for
Guds kærlighed; det må derfor lære at transmutere viden til
visdom. Det må overvinde den destruktive side af Vulkan og
dermed også af den første stråle og i stedet virke som »den,
der former sjæle«, sin egen indbefattet. Det må sigte mod et
klart syn, ren glad vilje og udryddelse af personlighedens
begær. Det er målet for Taurus-disciplen.

Gennem de tre andre arme på det faste kors og deres tre
strømme af guddommelig energi kan kærlighedskraften
foranlediges til indirekte at indvirke på mennesket født i
Taurus. Herskerne for to af disse tegn, Leo og Scorpio, er
Solen (anden stråle), Mars (sjette stråle) og Merkur (fjerde
stråle). Solen og Mars er Leos og Scorpios esoteriske herskere,
og Merkur er den hierarkiske hersker i Scorpio, Uranus er den
eksoteriske og Jupiter den esoteriske hersker i Aquarius.
Månen er også til stede, men tilslører her igen Vulkan, hvis
indflydelse vi allerede har betragtet. Den eneste
stråleindflydelse, der mangler, er den tredje [side 358] stråles,
men dybest set er den også til stede, idet den er Jordens stråle.
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Derfor er Taurus-mennesket i dette betydningsfulde tegn under
indflydelse – direkte eller indirekte – af alle syv stråler af den
grund, at begæret, der fører til den endelige illumination,
sætter dem alle i gang. Således er den forbavsende situation,
som det menneske, der er født i dette tegn, står overfor, især
hvis det er discipel eller indviet. Og således opstår de
vanskeligheder, som det møder, men således frembyder sig
tillige dets enestående lejlighed til fremskridt.

Det vil stå jer klart, at et stort helt nyt forskningsområde vil
åbne sig for den nye tidsalders astrologer, og at der vil kastes
nyt lys over den største af alle videnskaber, når forskeren kan
afgøre den relative alder for det menneske eller den gruppe,
hvis skæbne skal bestemmes, og hvis horoskop skal stilles.
Hvert af disse tegn må til sidst betragtes i sådanne tilfælde ud
fra:

1. Det uudviklede menneskes synsvinkel, som vil have sit
centrum

a. i det ene eller det andet af sine legemer,
b. i den integrerede personlighed, forud for erfaringen på

vejen.

Her hersker det bevægelige kors.

2. Livscyklens synsvinkel, hvor man erkender dualiteterne,
og hvor aspiranten derefter »vender og går den modsatte
retning på hjulet«.

Da hersker det faste kors.

3. Den indviedes synsvinkel.

Her begynder det kardinale kors at udøve sit
herredømme.
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Disse kors kendes også som:

Korset for den skjulte Kristus – det bevægelige kors.
Korset for den korsfæstede Kristus – det faste kors.
Korset for den opstandne Kristus – det kardinale kors.

Det individuelle, planetariske og kosmiske kors. [side 359]

At bestemme disse synsvinkler vil bl.a. indebære, at man nøje
studerer kvaliteterne af de fire energier, som indvirker på
menneskeheden gennem hver af korsets arme. Et aspekt af
dette vil før eller senere bestemme det statistiske gennemsnit
for de tegn, der hersker over de forskellige mennesketyper.

Det er blevet sagt, at »fire energier skaber et menneske;
otte energier skaber en mester; tolv energier skaber en
Aktivitetens Buddha«. Under denne »formningsproces« finder
der store forandringer sted i bevidstheden, og der vil udvirkes
grundlæggende forandringer gennem dette tegn, som – i
forbindelse med dets polare modsætning, Scorpio – er et af de
vigtige betingende tegn i zodiaken. Under dets energipres
kommer det til omfattende sammenbrud og forandringer i
karakter, i kvalitet og retning. Det er et farligt tegn, fordi de
destruktive aspekter så let bliver overdrevent forstærket og
anvendt så intelligent på omstændighederne, at Tyrens
løbebane kan blive både nedbrydende inden for dets
kontaktområde og på samme tid selvødelæggende, indtil
engang egen-viljen eller det selviske begær modereres gennem
åndelig stræben. Denne stræben viger til sidst for intelligent
aktivitet og bekræftelsen af den vilje, der udstråler fra det
åndelige livscenter. Dette fører til samarbejde med planen i
højeste forstand og til ophør af menneskets selvcentrerede
indstilling. Hidsighed, som er så karakteristisk for Tyren, må
vige for styret åndelig energi, for vrede er ikke andet end
energi, som er løbet vild i personlighedens interesse; blindhed
(for Tyren er blind for meget af det, der vedrører dets
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løbebane) må vige for visionen og for synets rette brændpunkt,
og dette vil til sidst fordrive aspirantens selvskabte illusioner
og forblændelser; selvmedlidenhed, som er virkningen af en
vedvarende koncentration om uopfyldte begær i
personlighedens liv, må efterfølges af hengivenhed for hele
menneskeheden, og dette må udvikles til den frelsende
indviedes uselviske tjeneste. Taurus-menneskets opgave er
svær, for det legemliggør i sig i udpræget grad
bemærkelsesværdige begrænsninger med hensyn til den
åndelige evolutions processer; der er dog ingen uovervindelige
vanskeligheder, og det frigjorte [side 360] Taurus-menneske er
altid en konstruktiv, planlæggende, skabende,
fremadstræbende kraft; sådanne mennesker er der stort behov
for i disse alvorlige tider med omlægninger og spændinger.

Som I ved, hersker Taurus over halsen og
skjoldbruskkirtlen. Det er særlig dette område, hvorfra den
skabende aktivitet må udstråle hos det menneske, der befinder
sig på vejen. Struben er et punkt, som energien fra sakral-
centret må opløftes til, således at skabelsen gennem kærlighed
og vilje til sidst vil bevise den sublimerende virkning, der
opstår ved overgangen til en højere brug af seksualenergien.
Den rette brug af taleorganerne leverer nøglen til de processer,
hvorigennem disciplen må tilvejebringe visse grundlæggende
forandringer. Taurus-mennesket på frigørelsens vej ville gøre
vel i at anvende en behersket motiveret tale, der er udadvendt
og forklarende, for at det derved kan omdanne sig fra den, der
egenrådigt går personlighedens vej, til den, der samarbejder
klogt med planen. Med dette mener jeg, at mennesket, når det
omsætter sine idealer til ord og handling, fremkalder
transformation, transmutation og til sidst translation til
indvielsens bjergtop. Resultaterne af dette skabende arbejde
med at materialisere visionen må føres til effektiv
demonstration i Scorpio; i dette tegn bliver de sidste prøver
pålagt for at bevise, at energien flyder frit og uhindret mellem
strube- og sakralcentret; Tyre-mennesket må vise, at det har
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opnået den rette styring, og at der ikke længere er nogen frygt
for, at det vil famle sig frem i blinde igen i sin egoisme, men at
det fremover vil bevæge sig indsigtsfuldt på frigørelsens vej –
den vej, som fører til dets egen frigørelse, og som på samme
tid hvirvler det ind i de aktiviteter, der fører til andres
frigørelse. I Scorpio må det menneske, som har lært sin lektie i
Taurus, bevise den skaberevne, som vil virke under inspiration
fra den åndelige stræben og visionen og konstruktivt forsøge at
udtrykke den skønhed, som ligger dybt skjult i alle former;
således vil det over for alle åbenbare den dybe hensigt, der har
indflydelse på alle hændelser og former. Alle disse aspekter af
grundlæggende forvandling i [side 361] målsætning, interesse
og orientering må manifestere sig i Scorpio og således bevise
effektiviteten af evolutionsprocesserne, som mennesket
gennemgår i de store gentagne overgange fra Scorpio til
Taurus og fra Taurus til Scorpio. Denne cyklus af bevægelse
skaber (sammen med den større cyklus) en erfaringsrytme af
overordentlig stor betydning. Disse syv tegn er frem for alt
livserfaringstegn. Det forudgående Aries-tegn er »tegnet for
igangsættelse«, mens de fire tegn, der kommer efter Scorpio,
viser sig at være tegn for discipelskab og indvielse. Dette
gælder for det omvendte hjul, og tilsvarende følgeslutninger på
det almindelige hjul kan I nemt drage.

Det er erkendelsen af disse mål og en forståelse af Taurus-
menneskets problemer, som vil gøre jer klart, hvilken
betydning planeterne har i dette tegn. Jeg vil gerne igen minde
jer om, at en planets forhøjelse i et hvilket som helst særligt
tegn, dens fald inden for et tegns indflydelsessfære, samt
forringelsen af en særlig planetindflydelse i enhver tegncyklus
(hvad man teknisk har kaldt dens svækkelse) kun er symboler
for virkningerne af energi, der kolliderer med formnaturen og
møder modstand eller ikke møder modstand, vinder genklang
eller ikke vinder genklang, alt efter kvaliteten af det
planetariske redskab, som er underkastet dens påvirkning. I
dette tegn er Månen forhøjet. Symbolsk betyder dette, at livets
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formside er en magtfuld kontrollerende faktor, og en faktor
som mennesket altid må regne med. Månen er formens moder,
som i dette tilfælde tilslører eller skjuler Vulkan – hvad der
kunne forventes. Derfor står Månen her for formens opbygger
eller formgiver og indfører både de feminine og de maskuline
aspekter i formopbygningen, de duale funktioner af fader-
moder-princippet. Dette bør astrologer huske. Denne
vekselvirkning tilvejebringer to faser i den nødvendige
formbygning:

1. En proces, hvor der skabes en form af stor kraft, hvis
motiver er egeninteresse, personlighedsmål og begær,
hvilket udvirker aktivitet. Måne- og Taurus-aktivitet.

2. Processerne, som det vågnende Taurus-menneske pålægger
[side 362] sig selv, hvorved formnaturen skabes på ny og
betinges af andre motiver og således »oprejses til himlen«
bestrålet og herliggjort. Vulkan- og Taurus-aktivitet.

Forhøjelsen af den af Månen beherskede form kan spores
gennem hele zodiaken og fortæller i sig selv en interessant og
fremadskridende historie, som jeg i øjeblikket ikke har til
hensigt at beskæftige mig med. Den fortælles af de
kvindeskikkelser, der optræder i de forskellige stjernebilleder,
og omkring dem vil formens astrologi en dag blive opbygget.
Det er Kassiopeia, Venus, Coma Berenice, Andromeda og et
par andre såvel som Virgo, Jomfruen, den mest
betydningsfulde af dem alle. Jeg kan her kun pege på et
område for eftertanke og for astrologisk forskning, et område,
man hidtil ikke har været inde på, men jeg har ikke tid til at
fortolke dette umådelig store og nyttige kundskabsområde.
»Vor Frue, Månen« er beslægtet med alle disse, og før den
store adsplittelse indtraf i et tidligere solsystem, hvad der førte
til, at Månen blev en død planet, blev energierne fra disse
stjerner og visse af de planeter, som blev skabt gennem deres
aktivitet, koncentreret i og overført af Månen på en yderst
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gådefuld og dog magtfuld måde. Gennem begær omsat til
udtryk for åndelig vilje, »forhøjes« formen esoterisk, og dette
er Månens forhøjelse i Taurus symbolet på. Herom vidner det
almindelige astrologiske symbol med Tyrens horn. Dette er
Månen i tiltagende (halvmånen) og ligeledes symbolet på den
destruktive side af Tyrens formliv. Glem ikke i denne
forbindelse, at formens nedbrydning eller død, og den derved
forårsagede formindflydelses ophør, er målet for den proces,
som forandrer begæret til åndelig stræben.

Uranus, det skjulte mysteriums planet og en af de mest
okkulte planeter, har sit »fald« i dette tegn, hvorved den
understreger og fremhæver den skarpe adskillelse mellem
legeme og sjæl, som i så udpræget grad kendetegner Taurus-
mennesket. Den bereder det indre menneske til den heftige
vekselvirkning og konflikt i det næste tegn, Gemini. Derfor
giver Månens forhøjelse [side 363] og Uranus' fald her et
prægtigt billede af menneskets historie i perioden for dets
personlighedsudvikling og -magt. Opgaven for den i dybet
skjulte Uranus er at vække og fremkalde Taurus' intuitive
modtagelighed over for et stadigt tiltagende lys, indtil der til
sidst opnås fuldstændig illumination og dermed udvikling af
den åndelige bevidsthed – således at disse højere sjælsaspekter
træder i stedet for de lavere formreaktioner. Det er interessant
at bemærke, at i Scorpio er Uranus forhøjet, hvilket henviser
til, at den af de uraniske kræfter påtagne opgave er lykkedes.
Fuldendelse er nået.

Mars er svækket i dette tegn. Dens aktivitet bidrager
bestandig til Taurus' af naturen krigeriske sindelag, men
Taurus-menneskets kamp er af så stor en styrke, esoterisk set,
at virkningen fra Mars går tabt i det større hele. Den »bidrager
til forblændelsen og forvirringen og alligevel indeholder den
håb for det kæmpende menneske«.

I dette tegn lægges hovedvægten til stadighed på kamp.
Det er en kosmisk, planetarisk og individuel kamp, for begær-
vilje ligger til grund for de manifesterede aktiviteter hos
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Logos, det planetariske liv, hos mennesket og også alle
naturformer. Det er kampen for, at det, som ligger dybt skjult i
mørket, kan se dagens lys; det er den skjulte sjæls kamp for at
opnå herredømme og kontrol over den ydre form, kampen for
at transmutere begæret til åndelig stræben og stræben til viljen
til fuldendelse. Det er kampen for at nå det mål, som et
tiltagende lys åbenbarer. Så stærk er denne kamp, at den
kulminerer på det almindelige hjul (forud for den
inkarnationssøgende sjæls genindtræden i Aries) i det faste –
stadigt voksende – begær efter at følge genfødelsens hjul; på
den modsatte vej gennem zodiaken går kampen ud på at
overvinde og nedbryde alt det, som så møjsommeligt blev
opnået på det almindelige hjul, og at bevise i Scorpio (gennem
de frygtelige prøver, som dér er pålagt), at det ikke længere er
formen, der hersker, men at den lektie, der er lært gennem
brug af formen, er nedfældet i hukommelsen; kampen går ud
på at nå [side 364] frem til indvielse i Capricorn og således
frigøre sjælen fra det drejende hjul og opnå endelig frigørelse
fra begærets trældom og fra enhver form for formherredømme.

Dette understreges på en ejendommelig måde af
dekanaternes herskere i dette tegn. De to astrologer, Alan Leo
og Sepharial, er praktisk taget fuldt ud enige i deres anvisning
af de planeter, der styrer tegnets trefoldige aspekter. Kun på ét
punkt er de uenige i eksoterisk henseende, for Sepharial
anfører Månen som hersker for det andet dekanat, mens Alan
Leo anfører Venus som hersker for det første dekanat. Dog
bruges Venus og Månen ofte skiftevis, og begge udtrykker
eller udstråler de den samme grundlæggende energi af aktiv
intelligens i det højere og lavere aspekt. Den ene udtrykker
intelligent kærlighed og den anden materiens intelligens;
denne duale betoning har at gøre med formnaturens
herredømme i Taurus-mennesket og dets frigørelse gennem
den af Venus prægede Tankens Søn. Månen eller Venus,
Merkur og Saturn hersker over dekanaterne, og vor betragtning
over disse planeter i de andre tegn vil have vist jer deres
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rigtige udtydning både her og andre steder. Formliv, intelligent
aktivitet og intens kamp er Taurus-problemet under ét, mens
Merkur, gudernes sendebud, erindrer det kæmpende menneske
om, at det for altid skal blive det, som det i sit inderste væsen
er, og således slippe bort fra illusionen og komme ind i lyset.

Nøgleordene i dette tegn er som sædvanlig klart forståelige
i deres implikationer. Det ene er formaspektets: »Lad kampen
være uforfærdet«. Formens ord er at tage, forstå og modigt gå
efter det, som begæres. Sjælens ord er »Jeg ser, og når øjet
åbnes, er alt lys«. Den guddommelige kosmiske Tyrs øje er
åbent, og fra det udgår der et strålende lys, som skinner på
menneskenes sønner. Det individuelle menneskes visionære
øje må ligeledes åbnes som en reaktion på dette kosmiske lys.
Fra nu af er sejr uundgåelig, for kraften fra den kosmiske
energi vil uvægerlig og til rette tid betvinge og nyorientere
menneskehedens energi. [side 365]

Vi har nu kort men dog lærerigt, mener jeg, betragtet visse
af de subjektive indflydelser og betydninger i zodiakens tolv
tegn. Vi har været inde på deres indbyrdes slægtskab og deres
planetariske vekselvirkning, idet vi har forsøgt at beskrive
menneskehedens reaktioner på disse mangfoldige energier og
kræfter. Disse kræfter, der udstrømmer fra kosmiske kilder,
finder vej ind i vort solsystem, idet de enten bliver tiltrukket
deraf gennem en analog kvalitet eller – ifølge loven om
modsætninger, der mødes – finder vej til bestemte planeter.
Således påvirker og betinger de livsenheder på hver af disse
modtagende planeter. Vi har set, hvordan mennesket bliver
ansporet til fremskridt af den guddommelige tiltrækningskrafts
væsen og har bemærket de forskellige guddommelige
kvaliteter, som disse energipåvirkninger fremkalder i
menneskeheden såvel som i alle andre livsformer. Vi har
måske, så det næsten grænser til forvirring, fremhævet den
uhyre ophobning af tilskyndende energier, som virker igennem
hele vort kosmos; det enkelte menneske kan godt blive
overvældet af sin følelse af hjælpeløshed og utrolige
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ubetydelighed. Men dette skyldes kun den forholdsvis
uudviklede tilstand, som dets »modtagerapparat« befinder sig
i. Når det således er forvirret, bør det huske, at det potentielt
ejer den skabende evne til at opbygge og gradvis udvikle en
bedre modtagermekanisme, som til sidst vil sætte det i stand
til at være modtagelig over for alle impulser og over for enhver
type af guddommelig energi. Denne evne kan ikke tilintetgøres
og er i sig selv et guddommeligt brændpunkt af energi, som
uvægerlig må befordre det gode, som det har påtaget sig under
inspiration af universets store arkitekt. Det former alle ting til
et guddommeligt forudset mål og vil i dette tegn – gennem
sine redskaber Venus og Vulkan, der symboliserer formen og
sjælen – føre mennesket fra det uvirkelige til det virkelige.
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[side 366-368]

KAPITEL III

Videnskaben om trianglerne

Indledende bemærkninger.

1. Energi-triangler.. . . . . . . . . . . . . . . stjernebilleder.
2. Kraft-triangler. . . . . . . . . . . . . . . . . planeter.
3. Trianglerne og centrene.
4. Konklusioner.
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[side 369]

KAPITEL III

Videnskaben om trianglerne

Indledende bemærkninger

Vi har nu arbejdet i nogen tid med tredje del af vort studium af
zodiaken og strålerne. Hele denne del handler om den
esoteriske astrologis væsen, og i de indledende bemærkninger
betragtede vi meget kort betydningen af esoterisme som
helhed, når den anvendes i den moderne astrologi; vi
betragtede de tre kors og omtalte igen meget kort tegnenes
relation til centrene; imidlertid ofrede vi det meste af vor tid på
en analyse af betydningen af og det indbyrdes slægtskab
mellem zodiakens tolv tegn, slægtskabet mellem tegnene og
planeterne og mellem tegnene og Jorden. Vi beskæftigede os
næsten ikke med deres virkning på det enkelte menneske,
undtagen i al almindelighed. Nu begynder vi så småt på den
tredje og vigtigste del af dette astrologiske studium, der hedder
videnskaben om trianglerne. Dette studium falder i tre
afdelinger som tidligere antydet:

1. Energi-trianglerne – stjernebillederne.
2. Kraft-trianglerne – planetariske tripliciteter.
3. Trianglerne og centrene – de planetariske og de

menneskelige.

Jeg har her analyseret det punkt, vi er nået til i vort studium,
idet jeg er ivrig efter, at I så vidt muligt skal vide nøjagtigt,
hvor vi står i vore forsøg på at kaste den esoteriske forståelses
lys over det nuværende eksoteriske studium af astrologi.

Men før vi fortsætter med vort meget vanskelige tema, er
der et par ord, som jeg gerne ville sige med hensyn til vor
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indstilling i almindelighed, og der er visse ting, som jeg vil
minde jer om.

Intetsteds har jeg forsøgt at anføre nogen af de
matematiske [side 370] beregninger, der har forbindelse med
mine udtalelser i denne række af astrologiske studier. Der er
nu ved at ske visse grundlæggende forandringer med
jordaksens retning, og disse forandringer vil skabe megen
forvirring vedrørende astrologernes udregninger.
Forandringerne foregår langsomt og gradvis og i henhold til
den kosmiske lov. Mens det står på, er det ikke muligt at opnå
en nøjagtig udregning og drage logiske slutninger. Når
jordpolens orientering og nøjagtige retning igen er blevet
stabiliseret, kan de nye betingende matematiske tal igen
konstateres. Der har faktisk ikke eksisteret nogen helt
nøjagtige udregninger siden de gamle ægypteres tid. Alt, hvad
der nu er muligt at foretage sig i den retning, kan kun anses for
at være omtrentligt, og derfor kan man ikke opnå en sikker
analyse, forudsigelse og tydning. Hele dette emne er omgærdet
af den største uklarhed og er helt uforståeligt for den
almindelige astrolog og bestemt også for den almindelige
studerende. Jeg vil dog minde jer om, at der flere gange i
Jordens store livscyklus har været skiftende »polarstjerner«, og
at vor nuværende polarstjerne ikke altid har haft den position.
Dette erkender selv videnskaben.

Hver gang der er sket forskydninger af Jordens akse, er der
indtruffet omvæltninger, forvirring og kataklysmer efterfulgt af
genopbygning, stabilisering og relativ ro. Disse
makrokosmiske begivenheder har mikrokosmiske paralleller til
både menneskehedens og det enkelte menneskes liv. Som
følge heraf er den nuværende verdenskrise – selv om den er
udløst af menneskelige fejl og synder, af tidligere karma og
begyndende idealisme (modtagelig over for udviklingen af
intellektet og intuitionens tilsynekomst) – principielt et resultat
af meget større og mere omfattende kombinationer af
kraftstrømme i makrokosmisk sammenhæng.
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Man kunne sige ganske kort, at de følgende kosmiske og
systemiske årsager er ansvarlige for den nuværende
verdenskrise og den nuværende vanskelige verdenssituation: 

[side 371]

1. En udstrømning af magnetisk kraft på Sirius, der har
virkning på vort solsystem og specielt på vor jord via
Hierarkiet.

2. En forskydning i Jordens polaritet på grund af
tiltrækningen fra et stort kosmisk center. Dette påvirker
kraftigt Jordens orientering og har ansvaret for jordskælv i
vor tid og for de vulkanske udbrud og de mange jordskælv
gennem de sidste ét hundrede og halvtreds år.

3. Solens store omløb i den store zodiak (en periode på
250.000 år eller en fuldstændig runde) blev tilendebragt,
da Solen gik ind i Pisces for over to tusinde år siden.
Denne proces, hvor Solen går ud af eller går ind i et
bestemt tegn og en cyklisk indflydelse, omfatter en periode
på fem tusinde år, når det drejer sig om denne større runde
eller cyklus. Denne periode på fem tusinde år omfatter den
fuldstændige overgangscyklus, indtil der er opnået
fuldstændig frihed til at virke under det nye tegns
inspiration. Derfor er vi endnu ikke fri for lejlighedsvis
forstyrrende uro.

4. Solens passage ud af Pisces-tegnet og ind i Aquarius er en
anden omstændighed, der fører til den nuværende
forvirring. Denne forvirring af kræfter i solsystemet
påvirker i betydelig grad vor planet. Overgangen fra et tegn
til et andet, som f.eks. i dette tilfælde fra Pisces til
Aquarius, omfatter en periode på omtrent fem hundrede år.

Det er punkter, som astrologer ville have gavn af at beskæftige
sig med. Jeg vil gerne igen minde de studerende om, at jeg,
når jeg taler om tegnene, henviser til indflydelserne fra
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stjernebillederne, da de repræsenteres af tegnene, idet jeg gør
jer opmærksom på, at Solen i den store evolutionære proces,
og på grund af visse forskydninger og astronomisk-
astrologiske uoverensstemmelser, ikke står i det stjernebillede,
som et bestemt tegn henviser til på et givet tidspunkt. Dette
har jeg allerede talt om i et tidligere afsnit af denne afhandling.
[side 372]

5. En anden liden kendt faktor er, at Månen med tiltagende
hastighed er ved at opløses, og dette påvirker naturligvis
Jorden og fremkalder jordiske virkninger.

De studerende ville finde det interessant at anvende disse store
cykliske begivenheder på deres egen »fremtoning« og
funktioner i tid og rum:

1. De på hinanden følgende store zodiak-runder eller en
cyklus-periode på cirka 250.000 år svarer til monadens
livscyklus.

2. Solens gang, idet den passerer gennem tegnene i zodiaken
i løbet af en af disse 25.000 års cykler, er analog med
egoets eller sjælens livscyklus.

3. Den lille zodiak, der tilbagelægges – set ud fra den
absolutte illusions synsvinkel – i løbet af et år, svarer til
personlighedens liv.

Når man betragter disse punkter, bør man altid huske, at store
ændringer i bevidstheden eller store bevidsthedsudvidelser
uundgåeligt ledsages af store omvæltninger i den ydre form.
Dette gælder for en solguddoms liv, for en planetarisk Logos'
liv, for menneskehedens liv som helhed og for det enkelte
menneskes liv. Heraf kan vi atter aflede nutidens
verdensproblem. En stor begivenhed, som f.eks. en forandring
vedrørende Jordens akse, har forbindelse med en indvielse af
den planetariske Logos. De studerende kan derfor her se
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forbindelsen til det enkelte menneskes liv, således som det til
stadighed forandrer sin bevidsthed under de vitale
udviklingsprocesser på discipelskabets og indvielsens vej.
Tidligere i denne afhandling henviste jeg til en kendsgerning,
som man altid må have i erindring, nemlig den, at de store
energier, der er rettet mod vor planet, udøver en hindrende
eller en stimulerende virkning. De har enten en forhalende
virkning, hvorved der opstår en fortættelse, en krystallisation
og en holden tilbage eller holden fast ved det, som er gammelt
og fortidigt, eller de stimulerer og skaber flydende
bevægelighed, [side 373] udvidelse og ekspansion. Den
studerende, der omhyggeligt studerer menneskelige
anliggender, vil bemærke dette, når han eller hun studerer de
begivenheder, som i dag finder sted for øjnene af den.

Hvis man generaliserer, kunne man sige, at de tre store
kraftgrupper, der påvirker vor planet, er zodiakalske,
systemiske og planetariske af natur, og igen sagt i al
almindelighed:

1. Zodiakale energier strømmer gennem Shamballa og er
beslægtet med den første stråle for vilje eller magt og
påvirker monaden.

2. Systemiske energier strømmer gennem Hierarkiet og er
beslægtet med den anden stråle for kærlighed-visdom eller
(som det ofte hedder i esoterisk astrologi) strålen for
tiltrækkende kohærens og påvirker sjælen.

3. Planetariske kræfter rammer og strømmer gennem
menneskeheden og er beslægtet med den tredje stråle for
aktiv intelligens og påvirker personligheden.

Jeg har tidligere henvist til dette, men har gentaget det her, da
jeg søger at fæstne det i jeres tanke, efterhånden som vi går
videre i vore nye studier. I har her en stor treenighed af
energier, der udstråler fra en umådelig og ufattelig
sammenhobning af kræfter og energier, som betyder det
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samme for dem, som det Ene Liv betyder for denne mindre
betydningsfulde triangel.

Man må også huske, at denne trefoldige gruppe af energier
skaber forskellige virkninger alt efter den mekanismes art, som
den indvirker på (idet den selv er afhængig af evolutionstrinet
og udviklingsstadiet). F.eks. er virkningen af kraften fra
zodiaken og solsystemet på en hellig eller en ikke-hellig planet
meget markant, ligesom virkningen af disse energier, når de
rammer mennesket, vil afhænge af, hvorvidt der er fremkaldt
en reaktion fra monaden, fra egoet eller fra personligheden,
hvorvidt de rammer massebevidstheden, den selvbevidste
livsenhed eller menneskehedens indre oplyste bevidsthed, eller
om de faktisk – [side 374] hvad mennesket angår – er rettet
mod det uudviklede menneske, det udviklede menneske eller
disciple og indviede. Mekanismens art og kvaliteten af
bevidstheden afgør modtagelse og genklang. Dette er en
udtalelse af grundlæggende betydning, og først når
astrologerne kan nå til det udviklingstrin, hvor den sande
betydnings verden ligger åben for dem, og hvor deres
bevidsthedsområde er vidt omfattende, vil det være muligt for
dem at tyde gruppehoroskoper eller individuelle horoskoper
helt nøjagtigt. Jeg bringer dette punkt på bane, da hele
videnskaben om triangler fuldstændigt drejer sig om subjektive
energier, som betinger bevidstheden, og ikke om den skabelse
af tilstande, der tilvejebringes af de samme energier, som
indvirker på de ydre former på det fysiske plan.

I kan her med rette sige, at »som et menneske tænker,
således er det«, og at dette udtryk for energi i sidste instans vil
komme ud på ét. Men dette er ikke helt rigtigt.
Menneskehedens eller det enkelte menneskes reaktion på det
indre tankeliv og på den subjektive bevidsthed er ikke
umiddelbar. Det varer meget længe (især på de tidlige stadier),
inden en idé har arbejdet sig igennem til tænkeevnen og derfra
til hjernen, hvor den betinger den emotionelle natur i dens
fremskridt og processer. Der må derfor anvendes mange liv på
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at registrere disse energiers virkninger på tankelivet og
reaktionen på det fysiske plans liv, når først man har begrebet
dem. Det er af denne grund, at jeg har sagt, at videnskaben om
trianglerne ligger til grund for hele det astrologiske system og
først nu er ved at blive åbenbaret. Husk, at virkningerne af
disse energier, som vi skal betragte, og disse virkningers
tredobbelte forbundethed befinder sig i ideernes område og i
bevidsthedens verden samt i dennes udvidelse, og at de derfor
vil omslutte det modtagelige tankeliv, der bor i en Sol-Logos, i
en planetarisk Logos, i menneskeheden og i mennesket.

Vi vil således ikke beskæftige os med frembringelsen af
begivenheder undtagen for så vidt som, at alle ideer kommer
til udtryk på manifestationsplanet – og at en sådan
manifestationsproces, som tidligere sagt, afhænger af
modtagerapparatets kvalitet [side 375] og karakter, det være
sig et solsystem, en planet, det fjerde naturrige eller et
menneske.

Jeg vil gerne her tilføje en sjette årsag til den nuværende
spænding og belastning i menneskehedens reaktion i denne
verdenskrise, fordi den hænger sammen med hele spørgsmålet
om bevidst reaktion på subjektive kræfter, der udtrykker sig
som ideer og vældige tankestrømninger. Det er en
kendsgerning, at menneskeheden som helhed i dag vender og
går den modsatte vej på det store zodiakale hjul, ligesom den
enkelte discipel gør det. Vendepunktet og tegnet eller tegnene,
hvori det finder sted, markerer et betydningsfuldt krisepunkt i
dette naturriges liv og skaber omvæltninger, vanskeligheder og
en hel række tilpasninger, nødvendiggjort af nyorienteringen.
Hvis man føjer denne årsag til de fem andre, vil man ikke
blive forbavset over, at situationen i dag er næsten fantastisk i
al sin vanskelighed og lange række af komplikationer.

I enhver triplicitet er der tre store kvaliteter, der
manifesterer sig, eller tre grundlæggende energier, der søger
udtryksform og indflydelse. Når mennesket manifesterer sig i
tid og rum, opdager det, at dette er rigtigt og udgør en
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naturlov; man kunne sige, at disciplens opgave er at blive sig
disse energier bevidst, som var den en upartisk tilskuer, samt
de kvaliteter, som de bringer til udtryk, når de virker i
disciplen. Dette gør disciplen på prøvestadiets vej, på
discipelskabets vej og på indvielsens vej. Den må blive bevidst
om følgende punkter:

1. Den trefoldige energi, som er personligheden, og hvis
synteseskabende udtryksform er det vitale legeme.

2. Den trefoldige sjæl, hvis udtryksform er den egoiske lotus.
3. Den trefoldige monade, hvis udtryksform er en stor

spredning i tid og rum i tre skabende energistrømme.

Denne sidste definition siger ikke den uindviede ret meget,
men må være tilstrækkelig her. Der er et manifesterende
aspekt i alle disse tripliciteter, som er resultatet af og betinget
af de tre kræfters [side 376] vekselvirkning. Det er deres
fuldstændige udtryksform og resultatet af deres vellykkede
aktivitet.

1. I personligheden er det det fysiske legeme.
2. I sjælen er det den udsprungne knop i midten af den

egoiske lotus.
3. I monaden er det »lyden, der geometrisk trænger sig ind i

beskuerens vision« – en dybt esoterisk måde symbolsk at
udtrykke det, som ikke kan udtrykkes i eller reduceres til
formens håndgribelighed.

Hvis de studerende vil bruge dette begreb i studiet og
forståelsen af de astrologiske triangler og sørge for ikke at tabe
de dermed forbundne trefoldige energier af syne, vil det i høj
grad forenkle deres studier. Det mikrokosmos, som man
kender, vil altid indeholde nøglen til makrokosmos.
Makrokosmos genspejler sig evigt i mennesket, mikrokosmos,
og som følge heraf har mennesket i sig muligheden og
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anlæggene for en fuldkommen forståelse.
Derfor vil vi i alle de mange tripliciteter, som vi skal

studere, se overensstemmelser mellem monaden, sjælen og
personligheden i mennesket; vi skal se, at den ene linje af
trianglen legemliggør den afgørende og herskende kraft, og at
de to andre linjer i løbet af en særlig cyklus er betinget af
denne. F.eks. har man en interessant illustration af dette i
ildens væsen – i esoterisk forstand – i dens trefoldige
udtryksform i tid og rum i løbet af en manifestationscyklus, for
den evige visdom lærer os – som I ved – at der er:

1. Elektrisk ild. . . . vilje. . . . . . . . . . . . monade. . . . . . indvielsesild

2. Sol-ild. . . . . . . . kærlighed-visdom. sjæl. . . . . . . . . kvalificerende ild

3. Ild ved friktion.. aktivitet. . . . . . . . . personlighed. . rensende ild, 

intellektuel

Jeg fremhæver denne triplicitet, da det er en, I kender, og fordi
den på samme tid giver et godt billede af en grundlæggende
lov.

[side 377]

1. Energi-triangler – stjernebilleder

Bag alle de mange indbyrdes sammenhængende triangler i vort
solsystem er der tre energier, som kommer fra tre store
stjernebilleder, og som betinger disse triangler i meget høj
grad (omend mere som en mulighed end et faktum). Disse
energier er udstrålingerne fra Store Bjørn, fra Plejaderne og fra
Sirius. Man kunne sige, at:

1. De energier, der kommer fra Store Bjørn, er beslægtet med
Sol-Logos' vilje eller hensigt og er for dette store væsen,
hvad monaden er for mennesket. Dette er et dybt
mysterium, som selv den højest indviede endnu ikke kan
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fatte. De syvfoldige, forenede energier strømmer igennem
Shamballa.

2. De energier, der kommer fra solen Sirius er beslægtet med
kærlighed-visdomsaspektet eller med Sol-Logos'
tiltrækningskraft, med dette store væsens sjæl. Denne
kosmiske sjælsenergi er beslægtet med Hierarkiet. I har
fået fortalt, at Den store hvide loge på Sirius finder sin
genspejling og sit middel for åndelig tjeneste og
udstrømning i Den store hvide loge på vor planet, nemlig i
Hierarkiet.

3. De energier, der kommer fra Plejaderne, en
sammenhobning af syv energier, er forbundet med det
aktive intelligensaspekt af det logoiske udtryk og indvirken
på formsiden af al manifestation. De koncentrerer sig
primært gennem menneskeheden.

I forbindelse med denne store triangel er der en meget
interessant trefoldig sammenhæng, som kraftigt påvirker hele
vort solsystem, og som har en ganske særlig relation til
menneskeheden. Denne triangel af kræfter forbinder ét af disse
vigtige stjernebilleder, ét af de zodiakale tegn og én af de
hellige planeter i vort solsystem.

Første triangel:
Plejaderne . . . . Cancer . . . . Venus

Menneskeheden
[side 378]
Anden triangel:

Store Bjørn . . . Aries . . . . . Pluto
Shamballa

Tredje triangel:
Sirius . . . . Leo . . . . Jupiter

Hierarkiet
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Mon I blot delvis og symbolsk kan begribe den kendsgerning,
at disse triangler ikke må betragtes som stedbundne, statiske
og evigt de samme, og heller ikke som tredimensionale. Man
må forestille sig, at de befinder sig i hurtig bevægelse, at de
drejer sig evigt i rummet og uophørligt bevæger sig fremad i
fjerde og femte dimension. Det er ikke muligt at skildre dem
eller gøre dem synlige for jer, for kun det øje, der har det indre
syn, kan forestille sig deres fremadskriden, stilling eller
tilsynekomst. Disse tre store triangler kommer endnu kun
delvis til udtryk, hvad vort solsystem angår, og kun ét punkt i
den store triangel – som f.eks. et punkt i Store Bjørn – danner
sammen med Aries en beslægtet kraftlinje; kun et punkt i
Aries – inden for Aries selv eller i dens område for
vekselvirkning med Leo og Capricorn (se tabel VIII) – er
beslægtet med Pluto. Derfor er hele det kosmiske net og
solsystem en indviklet række af indbyrdes forbundne triangler
i stadig bevægelse, hvor hvert triangelpunkt udsender tre
energilinjer eller energistrømme (ni i alt); dette punkt er
ligeledes modtageligt og følsomt over for de energier –
ligeledes af trefoldig natur – som ligger inden for dets
indflydelsesområde eller -sfære og vibratoriske aktivitet.

Det nytter ikke de studerende at forsøge at udrede denne
sammenhobning af sammenflettede energistrømme. Alt, hvad
der nu er muligt for mennesket med dets nuværende
udrustning, er at antage som en hypotese disse udtalelser
vedrørende visse store triangler, der påvirker menneskeheden,
og søge at bevise deres virkning og at bestræbe sig for så
nogenlunde at forstå dette indviklede sammenvævede net, som
det selv besidder, og som det kalder »det æteriske legeme«.
Således vil det måske lykkes mennesket [side 379] at bevise
rigtigheden af en udtalelse, ved at det kan påvise kvaliteten af
livsaspektet, dets betingende kraft og resultater i det
mikrokosmiske livs historie og begivenheder. Dette har
astrologien søgt at gøre i forbindelse med håndgribelige
hændelser på det ydre eksistensplan; men vi vil dog sørge for,
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at vore bestræbelser ligger inden for rammen af den
psykologiske livshistorie og begivenheder og ikke inden for
rammen af fysiske tildragelser. Denne forskel er
grundlæggende og bør altid haves i erindring. Astrologer er
begyndt at få en vag idé om de sammenflettede energi-
trianglers betydning for vor jord i den ret vilkårlige opdeling af
de tolv stjernebilleder i fire tripliciteter, der går under så
betegnende navne som jordtriplicitet eller ildtriplicitet, der
hver er dannet af et kardinalt, et fast og et bevægeligt tegn. De
opdeler således hele zodiaken i en gruppe på fire, bestående af
ind i hinanden gribende og indbyrdes beslægtede triader, der
hver er betinget af et af de grundlæggende elementer og
således kvalificeret. De udgør en række af grundlæggende
triangler med et ganske særligt forhold til vort planetariske liv.
På grund af den vedvarende bevægelse, som eksisterer overalt
i solsystemet og i zodiaken – fremad, indad og roterende – kan
man få en vis idé om det komplicerede i hele mønstret. En
yderligere hjælp til at fatte denne essentielle skønhed i den
samordnede og organiserede bevægelse og dens evne til at
kvalificere og betinge hele det universelle mønster kan opnås
af de studerende, som i nogen grad har studeret de forskellige
triangler, der findes i menneskets æteriske legeme gennem de
syv centres indbyrdes forhold, som jeg har henvist til andre
steder i mine forskellige bøger. Når disse centre er vakt og
levende, trænger de sig til sidst ind i hinandens aktionssfære;
med hensyn til levende energi bliver omkredsen af disse hjul
eller krafthvirvler så stor, at disse til sidst overlapper og
berører hinanden; således fremkalder de i det små en tilstand,
der svarer til den ovenfor omtalte række af triangler, der
berører og griber ind i hinanden.

Bag disse forestillinger om det forhold, der eksisterer i tid
og rum mellem stjernebillederne Store Bjørn, Plejaderne og
solen [side 380] Sirius og vort solsystem, eksisterer der, må I
huske, en umådelig række af ind i hinanden gribende triangler
mellem de enkeltstjerner, som indbyrdes udgør disse
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stjernebilleder, og vort solsystem. I ser derfor en forbindelse
mellem:

1. De syv stjerner, der udgør Store Bjørn.
2. De syv stjerner, der udgør Plejaderne, ofte kaldet De syv

»Søstre« eller »Hustruer« til Rishierne eller Store Bjørns
iboende væsener.

3. Solen Sirius.

De danner store kraft-triangler, og alle fastholdes inden for det
store væsens livsradius, det væsen, hvis udtrykte
manifesterede hensigt virkeliggøres ved hjælp af disse tre
beslægtede grupper og vort solsystem. Som jeg har antydet i
En afhandling om Kosmisk Ild, udgør disse fire stjernegrupper
et stort og ukendt væsens manifesterede aspekt eller
personlighed.

Jeg søger i denne forbindelse blot at give et generelt
billede, fordi jeg ikke har til hensigt at beskæftige mig med
disse kosmiske triangler. Vi vil kun betragte de stjernebilleder
i den store zodiak, som astrologerne véd har en bestemt
virkning på menneskeheden og vort planetariske liv.

Når vi studerer disse triangler, vil vi derfor (som en
rettesnor) opstille visse regler, der ifølge analogiens lov kan
lette vor forståelse af den bagved liggende betydning og
sandhed.

1. Alle de triangler, som vi studerer, vil blive betragtet som
en udtryksform for følgende:

a. En stor betingende energi, der skaber manifestation.
Dette svarer til monadeaspektet.

b. En sekundær kvalificerende energi, der skaber
bevidsthed.

Dette svarer til egoet eller sjælsaspektet.
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c. En mindre betydelig krafttilkendegivelse, der skaber
håndgribelighed.

Dette svarer til personlighedsaspektet. [side 381]

2. Disse tre energier bliver derfor beslægtet med det
manifesterede livs tre aspekter. De er overalt i denne
afhandling blevet kaldt for: liv, kvalitet og tilsynekomst.

3. Disse energier forandrer sig hver for sig, og undertiden vil
den ene af dem dominere og undertiden den anden;
undertiden vil en sekundær energi blive til en betingende
hovedkraft, og undertiden vil den mindre
krafttilkendegivelse have overtaget og for den pågældende
cyklus blive det dominerende kendetegn for trianglen.
Sådanne kosmiske begivenheder styres af
hensigtsmæssighedens store lov fremkaldt af den
evolutionære proces; de skyldes også den zodiakale
bevægelse og dennes egen iboende matematiske
betingende faktor – et emne af så uhyre dimensioner og så
hemmelighedsfuldt, at intet væsen i vort solsystem har
mere end blot en anelse om dets betydning. Den cykliske
tilkendegivelse af liv afhænger af konstante mutationer og
uendeligt foranderlige processer.

4. Når jeg her forsøger – og det er ikke meget mere end et
forsøg – at antyde hovedlinjerne for en tilnærmelse til den
nye videnskab om esoterisk astrologi, kan mine
antydninger måske endnu ikke bevises. Senere vil et sådant
bevis foreligge. Alt, hvad jeg kan bede jer om på dette
tidspunkt, er at være interesseret i præsentationen, at
stræbe efter at se det generelle billede, som jeg søger at
forelægge jer, og i nogen grad at fatte de relative synteser,
der ligger bag al manifestation. Idet I går ud fra det, der i
dag er anerkendt, skal I være villige til at bevæge jer videre
derfra til nye områder, hvor der er muligheder, og hvor
man fornemmer en vis sandsynlighed. Tiden vil bekræfte
denne oplysning, som jeg beder jer antage som en
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hypotese.

Dernæst vil jeg beskæftige mig med en analyse af tre
triangelgrupper, som er af stor betydning for menneskeheden i
denne tid, og som falder i tråd med tidligere givne oplysninger.
Disse triangelgrupper udstråler energier, der gennem rummet
når det enkelte menneske og derfor ikke kan ignoreres. De er:
[side 382]

Store Bjørn Plejaderne Sirius

overfører energi via
Leo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capricorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pisces

disse overfører energi via
Saturn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merkur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uranus

og når frem til følgende centre
Planetarisk hovedcenter. . . . Planetarisk ajnacenter. . . Planetarisk hjertecenter

derfra til
Disciplens hovedcenter. . . . Disciplens ajnacenter.. . . Disciplens hjertecenter

og styrer til sidst
Rygsøjlens basis.. . . . . . . . . . . . Strubecentret. . . . . . . . Solar plexus centret

Dernæst vil jeg gerne sammen med jer tage nogle af de
punkter og antydninger op, som der er henvist til i tabel IX,
der har at gøre med zodiakens tolv tegn; tabellen findes på side
383. Man vil se, at visse hovedstrømme af betingende energier
er beslægtet med hinanden og med vor jord, og de fordeler sig
i to grupper:
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1. Stråleenergierne, som vi har fået at vide, udgår fra Store
Bjørn i syv store, udstrålende kraftstrømme.

2. De tolv stjernebilleders iboende energier, som blandes med
stråleenergierne og skaber det manifesterede livs
essentielle dualisme, og som forøvrigt er ansvarlige for de
ejendommelige vanskeligheder, som menneskeheden
konfronteres med på den evolutionære erfaringsbue på vor
planet.

Jeg vil gerne gentage endnu engang, at det, som jeg har at sige,
vil dreje sig om den nuværende verdenssituation, om
menneskeheden, og også – med henblik på praktisk
undervisning og anvendelse – om den enkelte discipels liv.
Nødvendigvis har disse energier en kosmisk, systemisk og
planetarisk betydning, men disse kan ingen discipel endnu
opfatte; personligheden må overskrides, inden det bliver
muligt at forstå selv de første stadier af disse mysterier; denne
overskridelse er noget, som I endnu ikke har fuldført, men
dette vil I uundgåeligt komme til en dag.

Når først mennesket har overvundet personlighedslivet og
er fri af det lavere selvs reaktioner, og dets bevidsthed er
oplyst af intuitionens klare lys, så bliver dets »åndelige syns
vindue« [side 383] klart, og det skuer uhindret ind i
virkeligheden. Hindringerne (som altid er skabt af
menneskeheden selv) ryddes af vejen, og det ser alt liv og al
form i den rette sammenhæng og kan forstå, ja endog okkult
»se« »energiernes gang«.

Forbindelsen mellem visse stråler og kosmiske triangler vil
måske blive tydeligere for jer, hvis I nøje studerer følgende
tabel.

NB: Store Bjørns syv stjerner er de oprindelige kilder til
vort solsystems syv stråler. De syv Rishier (som de kaldes) i
Store Bjørn kommer til udtryk gennem de syv planetariske
Logoi, som er deres repræsentanter, og for hvem de optræder
som kosmiske prototyper. De syv planetariske guder
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manifesterer sig gennem de syv hellige planeter. Hver af disse
syv stråler overføres til vort solsystem gennem tre
stjernebilleder og deres herskende planeter.
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TABEL IX.
En kosmisk række af indbyrdes forbundne triangler.

(Strålerne, stjernebillederne og planeterne).

                   Planeter

Stråle Stjernebilleder Eksoteriske Esoteriske

I. Vilje eller magt. . . . . . . . . .
9

Aries. . . . . . .

Leo. . . . . . . .

Capricorn. . .

Mars. . . . .

Solen. . . . .

Saturn. . . .

Merkur

Solen

Saturn

II. Kærlighed-Visdom. . . . . . .
9

Gemini. . . . .

Virgo.. . . . . .

Pisces. . . . . .

Merkur. . .

Merkur. . .

Jupiter. . . .

Venus

Månen

Pluto

III. Aktiv intelligens. . . . . . . . .
9

Cancer.. . . . .

Libra. . . . . . .

Capricorn. . .

Månen. . . .

Venus. . . .

Saturn. . . .

Neptun

Uranus

Saturn

IV. Harmoni gennem konflikt. .
9

Taurus. . . . . .

Scorpio. . . . .

Sagittarius. . .

Venus. . . .

Mars. . . . .

Jupiter. . . .

Vulkan

Mars

Jorden

V. Konkret videnskab. . . . . . .
9

Leo. . . . . . . .

Sagittarius. . .

Aquarius. . . .

Solen. . . . .

Jupiter. . . .

Uranus. . .

Solen

Jorden

Jupiter

VI. Idealisme. Hengivenhed. . .
9

Virgo.. . . . . .

Sagittarius. . .

Pisces. . . . . .

Merkur. . .

Jupiter. . . .

Jupiter. . . .

Månen

Jorden

Pluto

VII. Ceremoniel orden. . . . . . . .
9

Aries. . . . . . .

Cancer.. . . . .

Capricorn. . .

Mars. . . . .

Månen. . . .

Saturn. . . .

Merkur

Neptun

Saturn

[side 384]

Jeg vil gerne her følge visse betingende energistrømme,
således som de bevæger sig fra deres udstrømmende kilde –
via visse stjernebilleder og planeter – til Jorden og inden for
Jordens radius når den enkelte discipel, igen via visse store
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planetariske centre. På denne måde kan man se den store
syntese (som er kvalificeret livs tilsynekomst eller
manifestation) i tydelig aktivitet, idet den fremkalder solare,
planetariske og individuelle virkninger, og således
demonstrerer det indviklede forhold, der forener det
menneskelige atom med de store væsener, som er totalsummen
af alt, hvad der er manifesteret.

Analogien mellem mikrokosmos og makrokosmos vil
derfor være nyttig, og forholdet mellem en celle eller et atom i
et af underlivsorganerne f.eks. og sjælen på dens eget plan vil
meget nøjagtigt belyse en endnu større sammenhæng og
vekselvirkning. I denne vekselvirkning mellem store
livsvæsener og deres udgående kraft- og energistrømme og i
de store bestemmende livsaktiviteter, hvori alle former – de
menneskelige indbefattet – lever, røres og har deres væren,
erkender vi, at det endelige mål uundgåeligt vil blive nået, at
loven ikke kan ændres og endelig, at den uforanderlige
guddommelige hensigt til sidst vil komme til udtryk. I de
evolutionære virkninger af dette forhold mellem livet og
formen finder man også den lige vej til bevidsthedens evigt
vedvarende udvidelse – hvad enten det er i makrokosmisk eller
mikrokosmisk forstand. Således bevæger Guds vilje alle
verdener, og Guds kærlighed bestemmer resultaterne.

I denne betragtning over den grundlæggende videnskab om
triangler (jeg havde nær sagt »i kontemplation over den
grundlæggende videnskab om triangler«, for det må det
nødvendigvis være, hvis vi skal forvente forståelse som
belønning for vore bestræbelser), må vi altid have det forhold i
erindring, som eksisterer mellem de tre grundlæggende
energier, der påvirker vort solsystem, og ligeledes må vi have
den fremherskende virkning af en af disse energier i enhver
cyklisk manifestation i tid og rum for øje. Et eksempel på dette
vil normalt dukke op i vore tanker, [side 385] hvis vi husker,
at det i denne verdenscyklus i vort solsystems manifestation er
det andet aspekt, eller bevidsthedens aspekt (den anden Logos'
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aspekt), der er den dominerende, betingende faktor; denne
faktor anslår tonen for den evolutionære udvikling og lægger
beslag på opmærksomheden hos de menneskevæsener, som er
under udvikling. Dette er tilfældet, selv hvor andre faktorer er
til stede og aktive. Derfor må bevidstheden ligge til grund for
ethvert forsøg på at nærme sig sandhed og viden i denne
cyklus. I en anden cyklus vil måske en sådan tilnærmelse være
afhængig af viljen eller endog af en eller anden allerede
nærværende, men ikke erkendt guddommelig egenskab, som vi
endnu ikke har noget navn på. Alt, hvad et menneske derfor
kan bringe med sig til forståelse af livserfaring eller af en
sådan okkult videnskab som videnskaben om triangler, er en
bevidsthed, der er udviklet til en ganske bestemt og personlig
grad af perception eller årvågenhed. Denne grad af perception
er i sig selv afhængig af den individuelle udfoldelse og også af
menneskehedens bevidsthedsstadium som helhed. Dette
antyder to forskellige om end indbyrdes forbundne tilstande af
perception.

Rent teknisk er perception og respons, eller den
opfattende, observerende bevidstheds virksomhed – der holdes
i gang ved hjælp af reaktionsmekanismen – afhængig af
centrenes tilstand, deres levende aktivitet eller hviletilstand.
Dette gælder for et menneske, der er opildnet til aktivitet
gennem sine syv centre, det gælder for en planetarisk Logos,
der fungerer gennem syv planetariske centre, for en Sol-Logos,
der fungerer gennem endnu større centre for vibratorisk
reaktion, eller for endnu større væsener, der fungerer gennem
en mængde solsystemer. Af denne aktivitet og forståelsen
heraf afhænger hele videnskaben om astrologi; med denne
udtalelse giver jeg jer en værdifuld oplysning, som en skønne
dag kan revolutionere den nuværende indstilling til
astrologien.

Zodiakens tolv tegn fordeler sig i to grupper af tegn, og
deres beslægtede syntese har meget at gøre med videnskaben
om triangler. De er: [side 386]
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1. Syv tegn, der har at gøre med udfoldelsen af planetarisk
bevidsthed på Jorden og som kun lejlighedsvis inddrager
det fjerde skabende hierarki, det menneskelige hierarki.

2. Fem tegn forbundet i tid og rum med udviklingen af det
menneskelige hierarki. Disse fem tegn har stor betingende
betydning og kan opstilles således:

a. Cancer
b. Leo
c. Scorpio
d. Capricorn
e. Pisces.

Disse fem tegn står i planetarisk forstand i sammenhæng med
de fem store racer, hvoraf vor nuværende race, den ariske, er
den femte. Disse fem racer frembringer under de fem tegns
indflydelse de ydre former, som er de fem kontinenter –
Europa, Afrika, Asien, Australien, Amerika. Disse fem
kontinenter er for det planetariske liv, hvad fem store
endokrine kirtler er for mennesket. De er forbundet med fem
centre.

Alle disse ydre former, udtryk for kvalitet og materielle
beviser for liv, er symboler eller ydre og synlige tegn på indre
og åndelige realiteter eller på liv, hvad man så end vil forstå
ved dette udtryk. Til vore formål kunne vi definere liv som den
energi, der udgår fra visse store livsvæsener, som står bag vort
solsystem som dets liv og kilde, ligesom monaden står bag et
menneskes tilsynekomst på det fysiske plan eller bag sjælens
på dens eget plan. Mennesket, kunne man sige, er
udtryksformen for syv principper og for fem plans livsytring
eller aktivitet. I disse tal 7 + 5 har vi nøglen til mysteriet om
de syv og de fem zodiakale stjernebilleder.

Inden for dette samlede antal aktive, kvalificerede energier
har vi indflydelser og impulser (som er virksomme i dag) fra
tre store stjernebilleder. Disse indflydelser og impulser

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



strømmer igennem visse andre beslægtede stjernebilleder og
planeter ind i de tre store planetariske centre: Shamballa,
Hierarkiet og menneskeheden. [side 387] Det er disse tre
centre og deres indbyrdes slægtskab, jeg gerne vil beskæftige
mig med og fortsat henvise til. Jeg vil bede jer erindre, at disse
energier overføres fra et punkt til et andet, eller med
transmuterende virkning passerer igennem fra det ene center
til det andet, idet de således ikke blot medbringer deres egen
vibratoriske kvalitet, men også overføringscentrets. Når
energien overføres fra et stort center til et menneske og til sidst
forankres i disciplens center, vil man bemærke, at det da er en
sammensmeltning af seks energier. Disse tre grupper af
energier (som hver er en sammensmeltning af seks andre)
lader de dominerende energier, der styrer mennesket, løbe op
til tallet atten; heri ligger nøglen til mysteriet om »dyrets tal«,
som er 666. Det er tallet for det aktive, intelligente menneske,
og det adskiller dets formnatur fra dets åndelige natur, hvis tal
er 999. Disse tre linjer eller strømme af energier i mennesket
kan opføres således:
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I. II. III.
Vilje. Hensigt Kærlighed-visdom Aktiv intelligens

Ånd Bevidsthed Form

1.
Store Bjørn.. . . . . . . . . . Sirius. . . . . . . . . . . . . . . Plejaderne

Kosmisk Kosmisk Kosmisk

2.
Leo. . . . . . . . . . . . . . . . Pisces. . . . . . . . . . . . . . . Capricorn

Zodiakal Zodiakal Zodiakal

3.
Saturn. . . . . . . . . . . . . . Uranus. . . . . . . . . . . . . . Merkur

Systemisk Systemisk Systemisk

4.
SHAMBALLA.. . . . . . . HIERARKIET. . . . . . . .  MENNESKEHEDEN

Jorden Jorden Jorden
Planetarisk hovedcenter Planetarisk hjertecenter Planetarisk ajnacenter

5.
Hovedcenter.. . . . . . . . . Hjertecenter. . . . . . . . . . Ajnacenter

Indviet. . . . . . . . . . . . . . Discipel. . . . . . . . . . . . . Aspirant
Egoisk hensigt. . . . . . . . Egoisk kærlighed. . . . . . Åndelig tænkning

(abstrakt)

6. Rygsøjlens basis. . . . . . . Solar plexus. . . . . . . . . . Strubecenter

Indviet. . . . . . . . . . . . . . Discipel. . . . . . . . . . . . . Aspirant
Personlig vilje. . . . . . . . . Personligt begær.. . . . . . Personlig skaberevne

Når man studerer denne oversigt vil man se, at der her findes
en struktur med mange kraft-triangler; nogle af dem er
kosmiske, [side 388] nogle zodiakale, andre systemiske, mens
andre igen er planetariske og genspejles i det æteriske legeme
hos verdensdisciple af alle grader. Gennem den store triangel:
Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden bliver kosmisk,
zodiakal og systemisk kraft koncentreret, og disse tre bliver
igen en makrokosmisk triangel af energier i forhold til det
enkelte menneske på planeten. Man har derfor følgende linjer
for transmission af kraft:

Shamballa Hierarkiet Menneskeheden
Hovedcentret Hjertecentret Ajnacentret
Rygsøjlens basis Solar plexus Strubecentret
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Ét vigtigt center er her udeladt, fordi det hovedsageligt har
relation til det fysiske legeme og dets evige fortsættelse. Det er
sakralcentret. Ligesom det fysiske legeme af sande esoterikere
ikke betragtes som et princip, således betragtes sakralcentret
som »en nødvendig evokation mellem det højere og det lavere,
og mellem det, der istemmes fra strubecentret, og det, som
svarer på en dybt klingende tone«.

I denne sammenhæng dannes der en interessant energi-
triangel bestående af:

1. Den egoiske lotus.
2. Strubecentret.
3. Sakralcentret.

Når denne triangel virker, frembringer den en sekundær kraft-
triangel, der dannes af:

1. Strubecentret.
2. Sakralcentret.
3. Det fysiske legeme – symboliseret ved

forplantningsorganerne.

Lad mig gøre et øjebliks ophold her for at fremhæve, at det i
dette studium af trianglerne ikke er muligt for os at gøre andet
end at studere visse af de store triangelgrupper og et par af de
mest [side 389] betydningsfulde triangler for så vidt angår
menneskeheden selv. Det ville være værdifuldt, hvis
mennesker erkendte, at der er andre evolutioner og andre
former for logoisk udtryk af lige så stor betydning som deres
egen. Der er i virkeligheden en sand mangfoldighed af
triangler. For trianglen er den grundlæggende, geometriske
form for al manifestation, og den kan ses (af dem, som har
øjne, der ser) liggende til grund for hele manifestationens
struktur, hvad enten det er manifestationen af et solsystem,
manifestationen af den zodiakale runde, de kosmiske
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tripliciteter eller den lille ubetydelige genspejling af denne
guddommelige triplicitet, som vi kalder mennesket. Når
mennesket er ved at manifesteres, men endnu ikke er helt
manifesteret, er de triangler, der symboliserer denne
manifestation, de to øjne og det tredje øje:

1. Det højre øje – buddhis, visdommens og visionens øje.
2. Det venstre øje – tænkeevnens, den sunde fornufts og

synets øje.
3. Shivas øje – det altseende øje, øjet, der styrer det

guddommelige væsens vilje og hensigt.

Disse tre øjne er i virkeligheden:

1. Faderens øje – der bringer lys fra Store Bjørn,
2. Sønnens øje – der bringer lys fra Sirius,
3. Moderens øje – der bringer lys fra Plejaderne,

og det er denne sidstnævnte »lysenergi«, der nødvendigvis er
særlig aktiv, når Taurus-tegnet er fremherskende i ethvert
planetarisk og individuelt horoskop.

På en noget usædvanlig måde (set ud fra menneskets
synsvinkel) er alt det, som vedrører menneskehedens udvikling
ned gennem tiderne blevet udtrykt af mennesket i begreber
som illumination og kundskab, som syn og lysets indtræden;
dette førte til åbenbaring og (for øvrigt) til det sande tema for
astrologisk [side 390] fortolkning. Ud fra denne ganske særlige
synsvinkel kan vi derfor nærme os de store triangler, som vi i
dag beskæftiger os med, og ligeledes befatte os med deres
betydning i henseende til lys. Denne betydning og tilnærmelse
kan sammenfattes i følgende strofer fra Den gamle kommentar,
som – hvis de studeres omhyggeligt – vil kaste meget lys over
dette særlige emnes tema:
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I.
»Faderens syvfoldige lys bragte Hans hensigt og Hans
plan fra kaos ind i det ordnede dagslys. De syv højeste
guder bøjede sig for denne hensigt og forordnede med
forenet vilje planen.

Bjørnen og løven mødtes og lagde deres planer i
overensstemmelse med planen og deres herskers
hensigt. De anråbte fader Tid (Saturn. A.A.B.) om
hjælp og styrke, og han besvarede deres trefoldige råb.
På dette råb svarede ligeledes Den evige Yngling
(Sanat Kumara, Shamballas herre); han gav sig på ny
til at lære planen, hjulpet af Fader Tid, men alligevel
upåvirket af tidens herre, for han var selv tidløs, dog
ikke de livsvæsener, som han omfattede i sine tanker
og plan …

Da strømmede det trefoldige lys, som kom fra
bjørnen på dens høje sted, fra løven på dens ringere
sted, og fra Saturn på dens lille sted, ind i det
planetariske sted for magt. Shamballa blev underrettet.
Livets og verdens herre skred til handling …

Den lille inden for den større helhed (den
individuelle menneskelige discipel. A.A.B.) reagerede
ligeledes på det trefoldige lys, men først da cyklerne
var henrundet igen og igen. I slutningen af tidernes
morgen udgik der fra Shamballa et råb, der genlød fra
røst til røst, mens det rullede fremad på OM. Disciplen,
der hørte lyden, løftede hovedet; en impuls fra dybet
steg op i tid og rum. Leo i hjertet og i hovedet råbte
højt og stod stille, mens Saturn fuldførte sit værk … og
således blev de tvende til én.«

[side 391]
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II.

»Sirius' centrale lys skinnede gennem Sønnens øje;
visionen kom. Visdommens lys gennemtrængte
vandene og kastede himlenes stråleglans ned i
dybderne. Ved dette dragende råb steg gudinden op til
overfladen (fiskegudinden, symbolet på Pisces. A.A.B.)
og hilste lyset i dybderne og tog det til sig som sit eget.
Hun så Solen, idet hun havde set sin søn, og siden den
dag har Solen aldrig forladt hende. Der er intet mørke.
Der er altid lys.

Og da reagerede himlene inden for den usynlige ring
på lyset fra Sirius, som, mens det gik igennem Pisces-
tegnets hav, opløftede fiskene til den himmelske sfære
(Uranus); således viste et mindre trefoldigt lys sig,
solenes strålende sol, det vandagtige lys fra Pisces, det
himmelske lys fra Uranus. Dette lys steg ned på den
ventende sfære og tændte den store skare små lys på
Jorden. Et lys-hierarki dukkede frem fra sit eget
opholdssted; planeten var oplyst.«

III.

»Det lille menneske i den lille verden reagerede
langsomt på det lys, indtil menneskenes lille verden i
dag begynder at pulsere i rytmisk harmoni.
Forandringer skabes. Det kosmiske hjerte, solsystemets
hjerte og menneskets lille hjerte begynder at slå som ét,
og efterhånden som dette slag pulserer med større
styrke, blander der sig en lavere tone (fra solar plexus.
A.A.B.), hvis disharmoni og klang af frygt fjernes. Og
således bringer det illusionen til ophør. Og da er de to
igen blevet ét.«
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IV.

»De syv mødre forener deres lys og danner de seks (det
henviser til den forsvundne Plejade, A.A.B.), og dog er
de syv der stadig. Deres lys er anderledes end de andre
lys. Dette lys vækker genklang hos det, der råber højt:
»Jeg er det tætteste punkt i hele den [side 392]
konkrete verden (Capricorn. A.A.B.). Jeg er en grav;
jeg er også moderskødet. Jeg er klippen, som sænker
sig ned i materiens dyb. Jeg er bjergtoppen, hvorpå
sønnen fødes, hvor Solen kan ses, og det, som fanger
de første lysstråler. Til mig kommer et sendebud
(Merkur. A.A.B.) og siger »daggryet fra det høje er på
vej, sendt af Faderen til Moderen«. På sin vej til denne
nedre stjerne, som vi kalder Jorden, stoppede han ved
en strålende Sol, hvor kærlighedens lys skinner,
(Sirius. A.A.B.) og modtog der kærlighedens
ridderslag. Således bringer han herlige gaver til
mennesket. For han er mennesket selv, og fra disse tre
(Plejaderne, Capricorn, Merkur. A.A.B.) modtager
mennesket en natur, som er dets i dag. Søn af Moderen,
født af graven, viser han efter fødslen det lys, som han
har taget fra dem alle.

Derefter vender han sig mod de lavere tre, og for
disse sjæle i fangenskab bliver han med tiden et
sendebud. Således gentager Merkurs herre sig. Sønnen
stiger atter ned til stedet for jord og jern. Igen kender
han sin moder.

Og således bliver den lille skabning i den
allermindste sfære den største gud. Fra det styrende
midtpunkt af dets liv på Jorden arbejder han
møjsommeligt og udfører planen. (Ajna-centret er det
styrende center. A.A.B.). Også han vækkes af nøden,
og fra det udvalgte sted (strubecentret. A.A.B.) udtaler
han den lyd, som med tiden bliver Ordet. Og da er de
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tre blevet til to, og disse er ét.«

Igen og til stadighed må de studerende minde sig selv om, at
vi beskæftiger os med energi-indvirkningen på energienheder
(som alle er kvalificerede og bevirker tilsynekomst), og med
disse energienheders reaktion på de kraftstrømme, der når dem
fra »det fjerneste center«. Idet de udvikler en reaktion på fjerne
kontaktpunkter og udstrålende energikilder, skabes den
nødvendige sensitivitet. Sensitivitet er i almindelighed af
trefoldig natur:

1. Sensitivitet over for det, der findes i én selv. Dette vil, når
bevidstheden er tilpas selvtilstrækkelig, åbne en dør for
tilgang [side 393] af energier, der kommer fra
»midtercentret«. Jeg taler i symboler og til dem, hvis viden
om kosmisk stedfæstelse og punkter i tid og rum vil gøre
det muligt for dem at forstå; til den ikke-indviede siger jeg
ganske enkelt: »Vær modtagelig over for sjælens pres«.

2. Sensitivitet over for det, der udstråler fra de »tilbagelagte
centre«, eller over for de strømme af vital energi, der ligger
aktive og koncentrerede under den vågne bevidstheds
tærskel. De sætter erindringstrådene i bevægelse; de leder
blikket (og der ligger magi i øjets energi) tilbage fra
punktet, der bevæger sig fremad, pilgrimmen på sin færd;
de betinger gennem urgamle vaner modtageligheden hos
enhederne i formen.

3. En udviklet sensitivitet, der dukker op fra det »fjerneste
center« først ubevidst benyttet og senere bevidst styret og
afstemt – en fuldstændig magnetisk og tiltrækkende
sensitivitet. Glem ikke, at sand vekselvirkning pålægger et
gensidighedsforhold, og at de to punkter eller endepunkter
af en linje til sidst vibrerer i harmoni.

En betragtning over en antydning, som jeg tidligere er kommet
med angående symbolikken og betydningen af de tre øjne, som
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står til menneskets rådighed, vil være oplysende, og deres
relation til hjertet og struben vil vise sig at være
tankevækkende viden. De står i forbindelse med de tre
ovennævnte centre, og i deres videre betydning står de i
forbindelse med de tre planetariske centre: menneskeheden,
Hierarkiet og Shamballa; endnu længere tilbage er der en
relation til de kosmiske centre Store Bjørn, Sirius og
Plejaderne. Imellem disse planetariske centre, som jeg har
henvist til, og deres fjerne kosmiske arketyper ligger tre
systemiske centre, som i denne tid under cyklisk lov er Saturn,
Uranus og Merkur. Mellem dem igen befinder der sig en
zodiakal triangel: Leo, Pisces og Capricorn. Til vor
umiddelbare betragtning har vi altså for os følgende tre
triangler:

[side 394]

Saturn

1.

Leo

Shamballa Uranus

2.

Pisces

Hierarkiet

Merkur

3.

Capricorn

Menneskeheden

Når man har forstået betydningen af dette, vil der vise sig
følgende interessante punkter. Jeg viser dem, således som de er
af værdi for jer, og dette afhænger af målet foran jer, og af,
hvor I står i dag i tid og rum.

Triangel nr. 3 skildrer vekselvirkningen mellem tre
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kraftstrømme, som i denne særlige verdenscyklus betinger og
dybest set influerer den almindelige menneskehed. Glem ikke,
at menneskeheden selv udgør et stort center i den planetariske
Logos' liv:

a. Capricorn står for tæthed, fast grundlag, konkretisering,
karmas bjerg, der holder den kæmpende sjæl nede, eller
indvielsens bjerg, som til sidst må bestiges og overvindes.
Den tilkendegiver derfor den store frigørelseskraft, der både
driver til erfaring og bringer denne erfaring til ophør, set ud
fra menneskehedens synsvinkel. Dette er i øjeblikket den
vigtigste kraftstrøm i denne særlige triangel.

b. Merkur fører med sig den hurtige og intuitive tænkeevne,
der fortolker erfaringen, nærer væksten af intuitionen og
forbinder det indre åndelige menneske med det ydre
menneskevæsen på en sådan måde, at dets fremtidige enhed
i hensigt, plan og bestræbelse sikres. Merkur tilvejebringer
de forandringer i [side 395] mental perception, der til sidst
sætter menneskeheden i stand til at handle som den
formidlende fortolker mellem de højere verdener og de tre
lavere naturriger; således iværksætter Merkur dette centers
trefoldige aktivitet i det himmelske menneskes legeme, som
vi kæmper for at opfatte og forstå, og som vi mener udgør
de tre faser af tænkeevnen:

1. Den abstrakte tænkning – ren manas.
2. Tankens søn – sjæl, manasaputra.
3. Den konkrete tænkning – mentallegeme.

og deres overensstemmelser i substans-energi:

1. Det højre øje.
2. Det venstre øje.
3. Det tredje øje.
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I denne specielle verdenscyklus er det Capricorn, der
frembringer den betydningsfulde krisefaktor – en
indvielseskrise samt en tilintetgørelseskrise (hovedsagelig
med hensyn til mineralriget) parallelt med en mental
erkendelseskrise, fremskyndet af Merkur. Det er denne
mentale perception samt hele verdens deltagelse i »den
hensmuldrende enorme byrde af karma«, som bebuder
visionen om den nye dag fra bjergets top.

Her har jeg i billedlig tale bestræbt mig for at vise de tre
energistrømme, der mødes i det center, der kaldes
menneskeheden, og det drejer sig derfor om:

1. Menneskets aktive intelligens, latent i det menneskelige
center.

2. Capricorns indvielsesaktivitet.
3. Merkurs illuminerende udstråling.

Denne kombination af energier frembringer en tredobbelt
aktivitet af allerstørste betydning i dag. [side 396]

Triangel nr. 2 er blevet kaldt »trianglen for det fremskredne
menneske«; den er knyttet til sjælsriget, til det femte naturrige,
ligesom den har forbindelse med det fjerde. Det er denne
triplicitet af kræfter, som ved at virke på triangel nr. tre
tiltrækker de energienheder, der (som et resultat af aktiviteten
fra Capricorn, Merkur og fra menneskeheden selv) er rede til at
komme under hierarkisk indflydelse og følgelig lade sig
beherske af andre kraftstrømme end dem, der hidtil har
fremkaldt reaktion:

a. Pisces virker for tiden særdeles kraftigt i menneskehedens
liv, hvilket skyldes, at det er det tegn, der nu er ved at miste
sin indflydelse, efterhånden som vi skrider frem på
zodiakens store hjul. Det er dette tegn med sin kombination
af energier, der har frembragt en så mægtig vibratorisk
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aktivitet i menneskeheden, at den med held og i sidste ende
kan spille rollen som verdensfrelser. For denne frelse er
Pisces tegnet. Pisces er også tegnet for død, som I ved, og i
dets dødsaspekt ser vi Pisces-overensstemmelse med det
første aspekt, Logos' nedbrydningsaspekt. Dette dødsaspekt
er naturligvis aktivt i slutningen af Fiskenes tidsalder og
medfører derfor nu formens død i alle de tre verdener.

b. Uranus er okkultismens planet, for den tilslører »det
væsentlige og skjuler det, der skal opdages, og på det
rigtige tidspunkt formidler den viden om det skjulte
mysterium«. I dag eksisterer okkultisme ikke for den store
del af menneskeheden; for aspiranten og disciplen er
okkultismen hurtigt ved at blive en kilde til og et system for
åbenbaring, efterhånden som de trænger ind i Hierarkiets
visdom.

Trianglen bestående af Pisces-Uranus-Hierarkiet er ved
at få en magnetisk tiltrækningskraft over for
menneskehedens triangel. Uranus og Merkur tilsammen er
dualiteter, som disciplen lærer at opløse, og under denne
opløsningsproces forskyder den sit brændpunkt fra
menneskeriget til det femte rige, sjælenes hierarki. Pisces
og Capricorn i forening tilvejebringer de forandringer, der
»løfter disciplen op af vandene, [side 397] hvor den hurtigt
er ved at drukne, op til bjergtoppen, hvorfra disciplen kan
iagttage vandenes tilbagetrækning. Således ved disciplen
selv, at den er indviet«.

Den nuværende verdenskrise bør og vil på en yderst magtfuld
måde opleve en tæt forening af de to triangler, og denne delvise
synkronisering (for hvor tæt den end vil være, vil det endnu
ikke dreje sig om en generel identifikationsproces) vil
frembringe den seksfoldige energi, der er nødvendig for at
indføre den nye sjette race og den nye verdensperiode, hvor
fællesskab og broderskab vil være almindeligt udbredt under
alle menneskelige forhold.
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Triangel nr. 1 er frembragt af de indbyrdes forbundne
energier fra Leo, Saturn og Shamballa. Dens kraft føles
naturligvis mere direkte i Hierarkiets triangel end i
menneskehedens. Disse tre energier kaldes ofte (i et forsøg på
at lette og forenkle forståelsen) »VILJENS trefoldige energi«:

1. Viljen til selvbestemmelse – Leo.
2. Viljen til offer – Pisces.
3. Viljen til at vælge – Capricorn,

fordi Shamballa-kraften ligger bag de to andre triangler og er
modtageren af energi fra de tre ovennævnte stjernebilleder, idet
den sammensmelter dem til viljens forenede udtryk, og således
viser sig at være vogteren af den guddommelige hensigt.
Trianglerne, som Hierarkiet og menneskeheden er udtryk for, er
ved at blive modtagelige over for Shamballa, det hierarkiske
center i stærk grad og det menneskelige center gradvis. Denne
første eller fundamentale triangel er okkult i ordets sandeste
betydning for selv den øvede okkultist og for størstedelen af
Hierarkiets medlemmer. Derfor kan der kun nævnes et par
punkter i forbindelse hermed, da der i selv den fremskredne
discipel kun findes lidt, hvorved disciplen kan nå til en virkelig
forståelse. Oplysningen må nødvendigvis forblive akademisk
og teoretisk.[side 398]

a. Leo, som er det selvbevidste væsens vilje til at manifestere,
har løsningen eller nøglen til hele problemet om selvbevidst
væren, hvad enten det er en planetarisk Logos' vilje-til-at-
være, en gruppes eller et menneskes. Menneskets
selvbevidsthed er en naturlig bestanddel af planeten selv,
der er et fuldt selvbevidst væsens udtryksform. Brugen af
viljen gennem Shamballa-centret kræver den planetariske
Logos' bevidste anvendelse af denne energi; dette vækker
genklang i dag i menneskenes verden i form af vilje, både
højere og lavere. Det egensindige og egenrådige menneske i
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verden er tilbøjelig til at være mere modtagelig over for
denne Shamballa-kraft end aspiranten og disciplen, fordi
disse er mere afstemt til den blidere vibration fra Hierarkiet.
Jeg har tidligere fortalt jer, at denne Leo-kraft fra Shamballa
finder direkte adgang til det menneskelige center i stedet
for indirekte via Hierarkiet, således som det hidtil har været
tilfældet. Følgerne af dette er iøjnefaldende.

b. Saturn. Denne energi virker hovedsagelig i retning af at
tilbyde Hierarkiet og dets tilsluttede disciple en gunstig
lejlighed. Talemåden »Saturn er discipelskabets planet« er
dybest set sand, fordi det almindelige
gennemsnitsmenneske, undtagen i gruppesammenhæng,
ikke kommer så stærkt ind under dens indflydelse. For
Hierarkiet – som gruppe – står over for en stor krise i sin
tilnærmelse til Shamballa i lighed med den, som
menneskeheden står over for i dag, da den søger at nærme
sig og komme i kontakt med Hierarkiet. Således er der to
indbyrdes forbundne kriser, der både påvirker
menneskeheden og Hierarkiet, og disse skulle – hvis de
virker rigtigt – frembringe det, som kaldes harmonisering
eller integration, og som resulterer i en langt friere
indstrømning af guddommelig energi. Begge disse
»tilnærmelser« (som er noget i retning af magnetisk
tiltrækkende »ryk«) er betinget af Saturn; når det drejer sig
om menneskeheden, kommer disse »ryk« via Hierarkiet, og
uden Hierarkiet kan menneskeheden i dag ikke overvinde
krisen eller gribe den rigtigt an. Dette burde man huske, og
det burde [side 399] fremskynde disciplenes og
aspiranternes arbejde i verden, eftersom de kæmper for
menneskets frigørelse og for at udvirke en guddommelig
indgriben. Denne guddommelige indgriben bør komme via
Hierarkiet, hvis den ikke skal blive for ødelæggende i sin
virkning. Den sidste større indgriben i atlantisk tid kom via
Shamballa og resulterede i den delvise nedbrydning af hele
kontinenter og lande.
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Disse tre energi-triangler kan derfor betragtes som værende
grundlæggende og afgørende for alle planetariske anliggender
og som begivenhedsfremkaldende. Jeg har som følge heraf
valgt at betragte dem nærmere i vore bestræbelser på at forstå
denne grundlæggende astrologiske videnskab.

2. Kraft-triangler – planeter

På samme tid vil det stå jer klart, at der i forbindelse med disse
enkle triangler også optræder bestemte sammenflettede
triangler som f.eks. den zodiakale triangel Leo-Pisces-
Capricorn og den dermed forbundne planetariske triangel
Saturn-Uranus-Merkur. Disse to triangler lader deres seks
kraftstrømme flyde ind i vore tre planetariske centre på
nuværende tidspunkt, hvor de beliver og stimulerer den
planetariske triangel Shamballa-Hierarki-Menneskehed. Bag
disse tre står en kosmisk triangel, hvorfra der udgår tre
energistrømme, som flyder ind i og igennem de tre mindre
triangler, hvor de kraftigt indvirker på alle naturriger. Denne
kosmiske triangel er Store Bjørn-Sirius-Plejaderne. Dette
afsnit sammenfatter blot de foregående sider og viser forholdet
mellem fire energi-triangler.

Der er et eller to underordnede punkter, som har interesse
for den esoteriske astrolog, og dem kunne vi i korthed anføre i
forbindelse med disse effektive triangler, hvor vi bruger ordet
»effektiv« for at antyde, at det drejer sig om betingende og
kraftige virkninger. I den nuværende verdenscyklus har alle
virkninger [side 400] usædvanlig betydning og er da også
usædvanligt fremhævet i den menneskelige bevidsthed.

1. Saturn, hvorigennem der strømmer energi fra Leo via
Shamballa til menneskeheden, styrer to dekanater i
Capricorn. Herfra stammer dens vældige indflydelse i dag i
menneskehedens triangel. Saturn afbryder bestående
forhold ved sin energiudladnings kraft, og lader således
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Merkurs indflydelse komme til mere fuldstændigt udtryk.
Visionen kan derefter modtages intuitivt, når hindringerne
er blevet fjernet.

2. Leo er et af fødselstegnene i zodiaken; det kendetegner,
som I ved, selvbevidsthedens fødsel. Capricorn er også et
fødselstegn, fordi det ligeledes er et aspekt eller en af
armene på det kardinale kors – korset for det, der indleder
eller giver liv. Det har en ganske særlig relation til
menneskeheden. Det er fødslen af de to bevidsthedsarter –
selvbevidstheden og Kristusbevidstheden – som
menneskeheden bliver gjort opmærksom på gennem denne
Leo-kraft, der strømmer gennem Saturn til menneskeheden,
og derved bringer Shamballa og menneskeheden tættere
sammen via Capricorn, der virker gennem Merkur.

På dette sted vil jeg gerne gøre et øjebliks ophold og indskyde
nogle ord som svar på et helt normalt spørgsmål, der ofte opstår
hos tænkende studerende og aspiranter i dag. Hvad nytter alle
disse vanskeligt tilgængelige og abstrakte meddelelser en
verden i stor nød og elendighed? Den store nytte af disse
meddelelser, der vil være afgørende for fremtidens astrologi,
ligger langt ude i tiden efter krigen [2. verdenskrig, o.a], når
området for verdenstjeneste igen åbnes og mennesket har tid til
tænkning og nærmere overvejelse. Verdenstjeneste finder nu
sted måske i større omfang end nogen sinde før, men begrænser
sig til ophævelse af slaveri og lindring for smerte og lidelse, og
derfor til de mere rent fysiske former for hjælp. Den tjeneste,
som jeg henviser til, er den opdragelsesproces, som vil
frembringe den kommende civilisation [side 401] og den dertil
hørende kultur. Den vil blive grundlagt på alle fortidens og
nutidens kulturelle processer, men vil, i så vid udstrækning
som muligt, forkaste alt, hvad der har frembragt katastroferne i
dag. Det betyder, at det i fremtiden vil blive mere og mere
nyttigt at vide besked med de tilgrundliggende kræfter, for de
kan vise linjerne for den mindste modstand over for det gode,

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



der bryder frem, og de kriser, der vil opstå og uundgåeligt ligge
foran os i genopbygningsperioden. Men selv i denne tid kan der
komme noget særdeles godt ud af et studium af disse ting
forudsat, at den, der studerer esoterisme, ikke stiller sig tilfreds
med kun at studere (og bruger det som en flugt fra den
katastrofale nutid) men samtidig med sin forståelse af årsager
og tilstande alvorligt bestræber sig for at yde hjælp i praktisk
og fysisk forstand.

Dette er den mest iøjnefaldende kendsgerning, som alt,
hvad jeg har sagt bærer vidne om: tilstandene i verden i dag –
fremkaldt af menneskelige begær og menneskelig uvidenhed –
er dog dybest set betinget af viljen-til-det-gode, som er den
primære kvalitet af de energier og kræfter, der kommer fra de
store væsener, hvori alt eksisterende lever, røres og er.
Universets lov (og hvad er en lov andet end udvirkningen af
disse altomfattende væseners hensigter, deres impulser og
deres planer?) er i al evighed til det gode for helheden, og intet
kan standse dette i at ske; for hvem kan standse presset fra
disse energier, der virker på og gennem vor planet. Når jeg
siger dette, vil jeg samtidig gerne fremhæve, at den indstilling,
der er hos mange studerende, der uvægerligt selv tager del i
verdensbegivenhederne, at »sådan er loven, og sådan er
menneskers og nationers karma, og sådan er den forudbestemte
skæbne«, langt fra er rigtig. De tror – undertiden i fuldt alvor –
at alt, hvad der er at gøre, blot er at vente på, at resultaterne
indfinder sig, og at karma og skæbnen sker fyldest. Da, og først
da, bliver alt godt. Men de glemmer, at karma afvikles i forhold
til den formnatur, som den anvender sin energi på, og at
processen foregår langsomt, hvor tilstandene er statiske og
menneskene forholder sig passive; da lykkes det ikke for livet i
formen [side 402] at erfare den nødvendige kraftfulde
opvågnen; da vil processen uundgåeligt engang skulle
gentages, indtil den tid kommer, hvor der fremkaldes aktivitet
og reaktion. Dette fører derefter til modstand mod den
tilsyneladende karmiske nødvendighed, og dette forårsager

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



frigørelse. Kun gennem modstand mod det onde (og i denne
verdensperiode og i denne kali-yuga, som østens lærere kalder
det, er det en væsentlig grundholdning) kan karma bringes til
ophør. Materiens lov hersker stadig i de tre verdener for
menneskelig erfaring, og »ild ved friktion« må brænde det op,
der tilslører Sol-ildens stedse tiltagende stråleglans. Det er ved
den uintelligente idealists erkendelse af »Sol-ilden« – således
som den viser sig i transcendent idealisme og stråleglans – og
ved, at han samtidig vægrer sig ved at samarbejde i denne
periode af karmisk nødvendighed, at den vanskelige og
grufulde situation forlænges og lader ham individuelt synke
dybere ned i forblændelse. Forenklingen af verdensproblemet,
hvad angår materien, sker gennem en erkendelse af den
essentielle dualitet, der ligger til grund for begivenhederne. Jeg
anbefaler disse tanker til alle studerende og foreslår, at de er
optimistiske på længere sigt, idet himlen vil bestyrke dem heri
og stjernernes aktivitet bekræfte det; derved vil de få en sikker
følelse af, at denne nuværende tragiske situation vil få en ende.

Det er interessant at bemærke, at den syvende stråle for
ceremoniel lov og orden virker gennem Uranus, som i dag er
formidleren af Sirius-kraften via Pisces til Hierarkiet. Fra dette
»midter-center« går kraften til den sensitive flok af disciple,
aspiranter og arbejdere, til hvis hjerter og hænder er overdraget
den tunge opgave, som følger med reorganiseringen og
genopbygningen af den splintrede verdensstruktur. 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 stræben, mental
frihed, kærlig forståelse og en rytme, der hører det fysiske plan
til, hvilket giver mulighed for en fuldt skabende udtryksform.
For at dette kan ske, bliver energien fra Shamballa [side 403]
(der virkeliggør viljen-til-det-gode) sammensmeltet og blandet
med den syvende stråles organiserende energi og føres derefter
til menneskeheden ad kærlighedsstrømmen, som udstråler fra
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Hierarkiet selv. Pisces styrer denne hierarkiske bestræbelse,
fordi det højeste aspekt af Pisces, som menneskeheden
overhovedet kan opfatte på nuværende tidspunkt, er
mæglerrollens aspekt. Det er formidlingens energi, de rette
relationers energi. I dag som aldrig før står Hierarkiet som en
»formidlende faktor« mellem:

1. Menneskeheden og Guds vilje. Åbenbaringen af denne
viljes sande betydning og hensigt, således som den står bag
alle verdensbegivenheder, er nødvendig nu som aldrig før.
Dette kan ske igennem en nærmere forbindelse mellem
Hierarkiet og menneskeheden.

2. Menneskeheden og dens karma, for det er ligeså væsentligt,
at lovene for transmutation af karma til et aktivt nuværende
gode bliver klart forstået.

3. Menneskeheden og den kosmiske ondskab, som i mange
tusinde år har været koncentreret i det, der kaldes Den sorte
loge. Spekulationer angående denne loge og dens aktiviteter
er både frugtesløse og farlige.

Den sidstnævnte kendsgerning er ansvarlig for det udbredte
angreb, der har været på frimureriet i løbet af dette århundrede.
Frimureriet er – selv om det har været utilstrækkeligt og
korrupt og gjort sig skyldig i at overbetone visse symbolformer
– ikke desto mindre et kim eller et frø til fremtidige hierarkiske
bestræbelser, når disse bestræbelser – engang senere – antager
ydre form på Jorden. Frimureriet styres af den syvende stråle,
og når der er foretaget betydningsfulde forandringer, og man
har begrebet frimureriets ånd i stedet for dets bogstav, så vil vi
opleve en ny form for hierarkisk bestræbelse som en hjælp til
genopbygningen af de urgamle og hellige mysterier blandt
mennesker.

Energien fra Uranus, der strømmer ud over og ind i
menneskeheden, frembringer trangen til at forbedre
livsbetingelser, at [side 404] skaffe bedre former til det okkulte
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og esoteriske liv og at sammensmelte det indre og ydre
menneske på en mere fyldestgørende måde. Dette er en af
grundene til, at man så ofte siger, at Månen tilslører Uranus.
Månen benyttes ofte som et dæknavn, når der menes Uranus. I
dag er Månen en død verden, og grunden er, at den uraniske
trang blev så stærk i hine fjerne tider, da der endnu fandtes
livsformer på Månen, at det førte til en fuldstændig og endelig
evakuering af Månen med overførsel af dens liv til vor planet.
En sådan overførsel er ikke nødvendig i dag, idet
menneskehedens bevidsthed er af en sådan beskaffenhed, at de
nødvendige forandringer kan ske uden en så drastisk
fremgangsmåde. Det er dog denne uraniske indflydelse, der står
bag de nuværende folkeforskydninger i hele Europa og
Storbritannien, og som er ansvarlig for den stadige
folkevandring fra øst til vest, fra Asien til Europa i dette
kontinents tidligere historie, og fra Europa til den vestlige
halvkugle i nyere tid.

Når man studerer disse triangler, der griber ind i hinanden,
vil det stå den studerende klart, at kombinationen af
indflydelserne fra Sirius, Leo og Uranus har været meget
nødvendig i denne tid for at begunstige og bane vejen for de
betingelser, der vil gøre det muligt for menneskeheden, under
bestandig indflydelse fra Hierarkiet, at tage den første indvielse
og »føde Kristus«; således vil menneskeheden åbenbare og
bringe for dagen det indre, skjulte, åndelige menneske. Det er i
Leo, at mennesket gennemgår de forberedende stadier til den
første indvielse. Det finder sig selv og bliver selvbevidst;
derefter når det til stadiet for intelligent discipelskab; det
formulerer et bevidst indre program eller mål under det
vedvarende pres fra det iboende Kristusvæsen; det begynder at
udtømme og afvise den lavere naturs krav og begær. Efter
denne erfaringscyklus følger et smertefuldt liv med bevidst
nyorientering – en cyklus, hvor mennesket opnår balance og
begynder at »stå i åndelig væren« som et resultat af vedvarende
prøver og prøvelser. Endelig er det rede til ildens prøve og
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ildens akkolade, der går forud for den første indvielse. På dette
slutstadium står menneskeheden i dag. Når (som det er tilfældet
nu) indflydelsen [side 405] fra Uranus føjes til de andre
indflydelser, og den syvende stråle på samme tid træder ind i
en hovedcyklus af aktivitet på Jorden, så er den nødvendige
energi til stede til at fremskynde indvielseskrisen og frembringe
en stor rytmisk opvågnen. Det ville være interessant for
astrologerne, hvis de konstaterede lignende kombinationer i det
individuelle horoskop.

Det må ikke glemmes, at Leo markerer den menneskelige
sjæls højest opnåede resultat, og dette stimuleres i dag af
Shamballa-kraften, der nu strømmer ind i menneskehedens
center. Denne indstrømning vil fortsætte sit kritiske arbejde,
indtil Løve-menneskets ensrettede indstilling (eller skal jeg
kalde den egocentrisk?) i Vandbærer-tidsalderen, der snart
kommer til udtryk, bliver til den udvidede bevidsthed og den
decentraliserede indstilling hos Aquarius-mennesket. I kan
derfor se, hvor løfterig fremtiden er.

I Vandbærer-tidsalderen bliver kraften fra planeten Venus
en dominerende faktor i det sidste dekanat. Det har jeg allerede
omtalt, da vi studerede dette tegn. På det modsatte hjul, hvor
det drejer sig om det åndeligt indstillede menneske og
disciplen, er det det første dekanat, under hvis indflydelse det
kommer, som styres af Venus; dette bør man betænke. Vi har
fået at vide, at Venus var den planet, som var ansvarlig for, at
den individualiserede bevidsthed i mennesket opstod i
forbindelse med andre indflydelser og kræfter. I Vandbærer-
tidsalderen vil Venus igen have en lignende indflydelse, blot
med den forskel, at en voksende individualisme og selvbevidst
erkendelse, når den manifesterer sig, vil være underordnet de
første stadier, der viser sig af en udvidet bevidsthed i hele
menneskeheden – gruppeansvarsbevidsthed. Det kan måske
bedre udtrykkes som en form for gruppeindividualisme.
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Som følge heraf kan vi bag alle disse begivenheder se et
svagt omrids af en mindre energi-triangel; det er en
sammensmeltning af energien fra tre planeter:

[side 406]

Venus

Jorden

Uranus

Disse frembringer en kombination af energierne fra

Tredje stråle. – Aktiv intelligens.
Syvende stråle. – Ceremoniel orden eller magi.
Femte stråle. – Konkret tænkning.

Man vil se, hvordan denne kombination af energier, når de
virker på Tysklands sjælsstråle, der er harmoni gennem
konflikt, og på Tysklands første stråles personlighed, strålen for
magt og nedbrydning (modtagelig over for Shamballa), er
ansvarlige for en stor del af den nuværende krise [skrevet under
2. verdenskrig, o.a.] af den grund, at dette lands reaktion (under
indflydelse af dets nuværende ledere) er gået i retning af det
materielle aspekt og ikke det åndelige.

De studerende ville have gavn af igen at læse nogle af de
foregående råd og anvisninger vedrørende tegnene Leo-Pisces-
Capricorn for at gøre sig fortrolig med beskaffenheden,
kvaliteten og indflydelserne, som denne store triangel (se side
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394) lader komme til udtryk, og gennem hvilken
menneskeheden i denne tid bliver ført frem ad vejen tilbage. I
denne forbindelse er det også værd at huske, at den række af
triangler, som vi har beskæftiget os med, henviser til og
fremkalder forandringer i den menneskelige bevidsthed. En
anden serie af triangler, som også blev beskrevet (se side 377),
involverer Store Bjørn, Sirius og Plejaderne. Disse triangler
vedrører det åndelige aspekt i planetens og menneskehedens liv
såvel som i de andre naturriger. Menneskeheden har særlig
betydning i relation til disse triangler, fordi det er
menneskehedens bestemmelse at overføre liv til de
undermenneskelige riger. Med disse triangler af overjordisk
kraft vil jeg ikke beskæftige mig, fordi en bevidst reaktion på
deres indflydelse [side 407] ikke vil være mulig, før det er tid
for den tredje indvielse. Jeg nævner blot denne indflydelse, for
at I kan indse, at der ikke er nogen virkelig modsigelse eller
uoverensstemmelse. Tidligere har jeg nævnt endnu en række
triangler, der udgår fra de tre vigtige stjernebilleder (se side
382), og også dette er rigtigt og ikke nogen modsigelse. I denne
gruppe på tre sæt triangler – ni i alt – med deres ind i hinanden
gribende analogier, underordnede triangelforbindelser og deres
fusionspunkter, har vi i et »mysterium af kræfter« hele
historien – fortid, nutid og fremtid – om den menneskelige
evolution. Den er ansvarlig for denne histories skiftende
tyngdepunkter, dens skiftende kalejdoskopiske mønster, dens
tilbagevendende fusionspunkter og dens vedholdende
fremskridt gennem en vekslende udviklingsproces hen imod en
endelig åbenbaring.

Jeg ville gerne ganske kort komme ind på den
kendsgerning, at indflydelserne (således som man kunne vente
det) fra Leo-Pisces-Capricorn, der dominerer den nuværende
verdenssituation, via Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden,
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har en kraftig og ofte ikke erkendt virkning på det enkelte
menneske. De frembringer forandringer i dets livsholdning og i
dets centre, ligesom de har udvirket tilsvarende forandringer i
de tre planetariske centre. I betragtning af dette kan man her
fremhæve visse grundlæggende ideer:

1. Indflydelsen fra Capricorn via Merkur vil have en
dominerende virkning i menneskeriget – som selv er et
planetarisk center.

2. Den enkelte discipel vil derfor meget let reagere på denne
Capricorn-indflydelse. Den vil udgøre en linje af mindst
modstand, frembyde gunstig lejlighed samt risiko for
eventuel katastrofe, såfremt man omgås den forkert. Rigtig
reaktion vil føre disciplen nærmere indvielsens port; forkert
reaktion vil føre disciplen tilbage til krystallisationens og
konkretionens dybder.

3. Disciple, der reagerer på ovennævnte indflydelser, vil
nødvendigvis [side 408] hovedsagelig blive betinget af
deres egoiske og personlige stråler. Disciple af første stråle
vil f.eks. lettere reagere på Shamballa-indflydelsen, der
kommer fra Leo og Saturn, end disciple af anden stråle.
Disse vil til gengæld reagere hurtigere og mere konsekvent
over for Hierarkiet, der overfører energier fra Pisces og
Uranus.

4. Ovennævnte kendsgerninger vil anskueliggøre arten og
kvaliteten af disciplens reaktion på stråle 1, 3, 5, 7 og stråle
2, 4, 6, og man må altid huske, at dette gælder for disciple,
for alle mennesker og også for nationer.

5. Det vil afhænge af reaktionen, hvorledes centrenes eller et
enkelt centers virksomhed bliver vakt. Men – og dette er et
punkt af stor betydning – alle disciple bør i denne tid søge
at finde deres fremherskende reaktion ved planmæssigt at
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blive modtagelige over for Hierarkiets indflydelse og de
energier, som dette overfører. Det er en almindelig regel, at
Shamballa-kraftens indflydelse (især hvor det drejer sig om
en discipel på stråle 1, 3, 5, 7) vil give sig udslag i
personligheden. Det er stimuleringen af hjertecentret med
en deraf følgende kontrol af solar plexus centret, der burde
være det planlagte resultat. Hjertet bør beherske solar
plexus ved at trække dets energier til sig.

6. Tiden er endnu ikke kommet, hvor aspiranten eller
disciplen uden fare kan forbinde hovedcentret med
rygsøjlens basis som reaktion på en klar og bevidst
tilegnelse af Shamballa-kraften. Alt, hvad der måtte ske
automatisk, på normal og naturlig måde og gennem
disciplens udvikling, kan og bør disciplen lade ske, forudsat
at der ikke er nogen bevidst hensigt og at tillige
personlighedslivet nøje og omhyggeligt ransages og
beherskes.

7. Ajnacentrets opvågnen med den deraf følgende og senere
bevidste beherskelse af strubecentret må uundgåeligt finde
sted, forudsat at disciplen opfylder to betingelser. Den kan
da blive bevidst skabende uden fare og på en korrekt måde.
Disse to betingelser er: [side 409]

a. En bevidst orientering mod sjælen og mod Hierarkiet.
b. En dyb kærlighed til menneskeheden, der er baseret på

mental perception og intuitiv forståelse og ikke på
emotionelle reaktioner.

8. Hvor de ovennævnte betingelser er opfyldt, vil de
indstrømmende energiers pres frembringe den nødvendige
stimulering og opvågnen.
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Dette er alt, hvad jeg har at sige om centrenes reaktion i
mennesket over for de planetariske centres virksomhed under
systemisk og zodiakal stimulering. Jeg skriver ikke her en
afhandling om disciplens individuelle skoling, men jeg forsøger
at vise den kosmiske, zodiakale, systemiske, planetariske og
menneskelige vekselvirkning, der for sit vedkommende udgør
et stort og levende hele – et guddommeligt væsens livsytring,
om hvem vi kun ved, at kærlighed og viljen-til-det-gode,
udtrykt gennem den universelle tanke, er de mest fremtrædende
kendetegn, og at disse fortsat kommer til udtryk i tiltagende
stråleglans.

3. Trianglerne og centrene

Man må huske, at alle indflydelser, som rammer det enkelte
menneske eller menneskeheden som helhed, går igennem det
ene eller det andet af de planetariske centre eller overføres af
disse. Jeg har kun sagt lidt om disse centre, idet jeg har henvist
til de tre store centre, som vi kalder Shamballa, Hierarkiet og
menneskeheden. Vi erkender dem som:

I. Shamballa ........... Magt. Hensigt ............ Planetarisk hovedcenter . Styrende vilje

II. Hierarkiet ........... Kærlighed. Visdom .... Planetarisk hjertecenter .. Styret kærlighed

III. Menneskeheden .. Intelligens .................. Planetarisk ajnacenter ..... Styret tænkning

 [side 410]

Fire andre centre mangler at blive betragtet: det planetariske
strubecenter, solar plexus, sakralcentret og centret ved
rygsøjlens basis.

I den planetariske Logos' liv – ligesom også hos det enkelte

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



menneske, mikrokosmos i makrokosmos – er visse centre mere
vakte end andre og vibrerer i højere grad end andre i harmoni
med solsystemets impulser. I vor lille sfæres planetariske Logos
er hovedcentret, ajnacentret, hjerte- og solar plexus-centrene og
strubecentret de fem energibrændpunkter, som er mest levende
og vibrerende. Sakralcentret synker langsomt ned under den
logoiske bevidstheds tærskel, mens centret ved rygsøjlens basis
praktisk taget er helt i hvile undtagen i forbindelse med dets
praniske virkninger på formlivet, der avler viljen til at leve,
selvopholdelsesdriften og levendegørelsen af formerne. Disse
kendsgerninger vil give jer en idé om vor planetariske status i
den centrale sols store familie og forklare, hvorfor vor planet
ikke er en hellig planet. Ingen planet er hellig, før centret ved
rygsøjlens basis (i symbolsk forstand) er vakt, og den store
sammensmeltning af energier, der er et resultat heraf, er
kommet i stand. Jeg taler om denne specielle verdenscyklus og
periode og om tilstandene i denne femte eller ariske rodrace.
De, der har studeret mine bøger og Den hemmelige lære, vil
huske, at hvilke modsigelser, der end måtte vise sig, kun er
modsigelser i tid, og at disse unøjagtigheder vil forsvinde, når
denne tidsfaktor er rigtigt forstået, og den studerende ved, til
hvilken speciel cyklus disse meddelelser skal anvendes.

Hvad der f.eks. gælder for menneskeheden i løbet af den
tredje rodrace gælder ikke nødvendigvis for den femte rodrace.
Derfor kan man kun studere og finde sammenhænge, reflektere
og anvende analogiens lov vel vidende, at disse omdiskuterede
punkter vil blive afklaret, når den skolede indviedes udvidede
og mere omfattende bevidsthed træder i stedet for den
nuværende menneskelige bevidsthed; de vil antage en naturlig
følgerigtighed, og modsigelserne vil forsvinde.

Det planetariske center, som svarer til rygsøjlens basis i
[side 411] mennesket, vil først blive vakt i den syvende
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rodrace, men ikke før den rigtige forbindelse er blevet knyttet
mellem det planetariske sakralcenter (som er forbundet med det
tredje naturrige, dyreriget) og det planetariske strubecenter, og
når disse arbejder rigtigt og i forening.

I første del af denne afhandling blev der givet visse
antydninger om de planetariske centre og de energistråler, der
gennemstrømmer dem. Jeg vil gerne her referere til disse, fordi
de er forbundet med videnskaben om trianglerne. I bør
bemærke, at de tre lavere naturriger i sig selv danner en kraft-
triangel og i deres inderste væsen er en refleksion af en ganske
særlig planetarisk triangel. Det ville måske være gavnligt, hvis
jeg her igen kort opstillede nogle af disse vigtige
følgeslutninger – for de er på nuværende tidspunkt ikke meget
andet end følgeslutninger. Et punkt er her af virkelig interesse.
Jeg har udtalt, at menneskeheden i det planetariske liv svarer til
ajnacentret i det enkelte menneske. Jeg har tidligere fortalt jer,
at den femte stråle for konkret viden er beslægtet med
ajnacentret, og at I derfor i den nuværende verdenscyklus har
følgende:

Menneskeheden … det planetariske ajnacenter …
5. stråle for viden … 5. rodrace.

Derfor er der fem centre i mennesket, der hurtigt er ved at
vågne. Disse forhold bekræfter hinanden, men kun når de ses i
relation til den større cyklus. Menneskeheden var engang
modsvarigheden til det planetariske solar plexus center, og en
dag vil brændpunktet for dets modtagelighed forskydes til det
planetariske hjertecenter; når dette finder sted, vil Hierarkiet
flytte sit brændpunkt for modtagelighed til Shamballas
indflydelsessfære. For denne forskydning garanterer
nærværelsen af den tolvbladede lotus i det højeste center i
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hovedet (forbindelsespunktet mellem hjertecentret og sjælen på
dens eget plan). Man må derfor betænke følgende forhold: [side
412]
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I. Hovedcenter … Shamballa … 1. stråle … 1. og 7. rodrace … Vilje; målet.

Livsenergi. Syntese.

Syv centre vakt og i virksomhed.

I første rodrace levende og svagt vibrerende.

I syvende rodrace fuldstændig vakt.

II. Hjertecenter … Hierarki … 2. stråle … 6. rodrace … Kærlighed; målet.

Identifikationsenergi. Opnåelse af fusion.

Seks centre i virksomhed.

Brændpunktet for det guddommelige væsens egoiske bevidsthed.

Det femte rige. Guds rige.

III. Ajnacenter … Menneskehed … 5. stråle … 5. rodrace … Intuition; målet.

Indvielsesenergi. Udvikling af indbefattethed (inclusiveness).

Fem centre, der hurtigt er ved at vågne.

Personlighedens brændpunkt.

Menneskeriget, det fjerde naturrige.

IV. Strubecenter … Dyr … 3. stråle … 3. rodrace … Intellekt; målet.

Illuminationsenergi. Skabende i lyset.

Fire centre i virksomhed.

Den instinktive bevidstheds brændpunkt.

Det tredje naturrige.

V. Solar plexus … Planter … 6. stråle … 4. rodrace … Instinkt; målet.

Den åndelige stræbens energi. Udfoldelse af sensitivitet.

Tre centre i virksomhed.

Brændpunkt for psykisk reaktion.

Det andet naturrige.

VI. Sakral-center … Deva-evolution … 7. stråle … 2. rodrace … Modtagelighed; målet.

Magnetismens energi. Evne til at opbygge.

To centre i virksomhed; hjerte- og sakralcentret.

Brændpunktet for svingningsreaktion over for »Guds øje«. [side 413]

VII. Rygsøjlens basis … Mineral … 4. stråle … 7. rodrace … Syntese; målet.

Den grundlæggende synteses energi. Fuldendelse.

Alle centre virker som ét.

Evolutionens brændpunkt.

Det første naturrige.

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



Denne opstilling kan måske hjælpe til at anskueliggøre den
nuværende generelle plan eller detaljerede oversigt over
bevidsthedens evolutionære udvikling. Der er andre
udviklinger i gang samtidig som f.eks. formaspektets
udfoldelse af modtagelighed og deva- eller engleevolutionen,
en linje, der løber parallelt med menneskets udvikling, og som
jeg henviste til i En afhandling om Kosmisk Ild. Der er en
tredje stor evolutionsplan under udvikling, og den kan kun
omtales som udfoldelsen af den guddommelige hensigt på dens
eget plan; dette har menneskeheden endnu ikke det fjerneste
begreb om, fordi dens bevidsthed endnu fastholdes inden for
dens eget naturriges begrænsninger; Hierarkiet forsøger at blive
modtagelig for denne energiform.

Der er et andet interessant punkt, som jeg gerne vil omtale,
og det er et punkt, der er lidet erkendt af den almindelige
okkulte studerende. Jeg henviser til de udfaldsporte for
planetarisk energi, ved hjælp af hvilke der frembringes store
generelle virkninger i det ydre planetariske liv. I denne femte
rodrace er der kun fem sådanne udfaldsporte, for så vidt angår
virkningerne på menneskeheden; menneskets modtagelighed
over for dem viser sig ved, at de har en vis betydning for
verdensbegivenheder og -anliggender. Hvor som helst der
findes en sådan udfaldsport for åndelig kraft, vil der også findes
en by af åndelig betydning i samme område. Disse fem
udfaldsporte er:
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1. London. – For det britiske imperium.
2. New York. – For den vestlige halvkugle.
3. Genève. – For hele Europa, inklusive U.S.S.R. [Rusland og

de tidligere medlemmer af Sovjetunionen, o.a.]. [side 414]
4. Tokyo. – For det fjerne østen.
5. Darjeeling. – For hele Centralasien og Indien.

Der vil senere komme yderligere to punkter eller udfaldsporte
for energi, men tiden er endnu ikke inde. Gennem disse fem
steder og deres nærmeste omgivelser vælder fem strålers energi
frem, indvirker på menneskets verden, frembringer virkninger
af planetarisk betydning og betinger begivenhedernes tendens.
Et studium af historien og af aktuelle verdensanliggender vil
føre til en vis forståelse af strålernes betydning i forbindelse
med fire af disse punkter. Virkningen af den kraft, der
strømmer gennem Darjeeling-centret, er ikke umiddelbart
indlysende, men den er af stor betydning som et fordelingssted
for Hierarkiet og specielt for de medlemmer af Hierarkiet, der
befatter sig med og influerer på menneskehedens nuværende
anliggender i denne skæbnesvangre krisetid.

Disse fem betingende energipunkter danner to kraft-
triangler i deres indbyrdes forhold:

1. London – New York – Darjeeling.
2. Tokyo – New York – Genève.

Genève og Darjeeling er to centre, hvorigennem der kan styres
ren åndelig energi med større lethed end gennem de andre tre,
og de udgør derfor det øverste punkt på deres respektive
triangler. De er mere subjektive i deres indflydelse end London,
New York og Tokyo. Tilsammen danner de i dag fem centre for
»igangsættende« energi.

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



Det vil måske også interessere jer at kende de herskende
stråler og astrologiske tegn for disse fem steder, så vidt som
disse kan oplyses i vor tid og i løbet af den nuværende cyklus.
Glem ikke, at personlighedsstrålerne for lande og byer
forandrer sig fra periode til periode ligesom for de enkelte
mennesker:

[side 415]
STRÅLER

By Sjæl Personlighed Tegn
1. London. . . . . . . 5. . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . Gemini
2. New York. . . . . 2. . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . Cancer
3. Tokyo. . . . . . . . 6. . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . Cancer
4. Genève. . . . . . . 1. . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . Leo
5. Darjeeling. . . . . 2. . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . Scorpio

Hvis de studerende vil tænke over denne meddelelse tillige
med det, der er oplyst andre steder i forbindelse med andre
nationer og byer, vil de se, at de vekselvirkninger, der nu
optræder i verdensanliggender, er resultatet af disse kræfters og
energiers virke og derfor uundgåelige. Energien kan bruges
forkert og føre til separation og skabe uro, eller den kan bruges
rigtigt og bringe endelig harmoni og forståelse; men energien er
der og må øve sine virkninger i alle tilfælde. Som det gælder i
det enkelte menneskes liv, vil sjælslivets indvirkning på
formaspektet medføre, at en eller anden af strålerne vil
dominere og kontrollere. Hvis mennesket eller nationen er
åndeligt orienteret, vil energi-indvirkningen føre noget godt
med sig og stile imod gennemførelsen af den guddommelige
plan og således blive fuldt og helt konstruktiv. Hvor
personlighedskraften er fremherskende, vil virkningerne blive
destruktive og forhindre, at den guddommelige hensigt træder
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frem. Ikke desto mindre kan og vil selv den destruktive kraft
arbejde sig hen imod det gode, for den evolutionære krafts
tendens er uforanderlig. Den kan forhales eller fremskyndes i
henhold til væsenets hensigt, aspiration eller orientering (hvad
enten dette væsen er et menneske eller en nation); den kan lade
sjælshensigt eller personlighedsegoisme komme til udtryk, men
trangen til forbedring vil uundgåeligt sejre.

I studiet af videnskaben om triangler må den studerende
huske, at der altid er et triangelpunkt, som – under en bestemt
krise eller ved en »bevidsthedsbegivenhed« – er den
udstrålende, dynamiske, betingende energi. I løbet af den
cyklus (stor eller lille, vigtig eller ubetydelig), hvor den således
har overtaget, giver de to andre punkter udtryk for
modtagelighed og anses esoterisk for [side 416] at være
legemliggjorde kræfter. Enhver triangel er derfor et udtryk for
én grundlæggende energi og for to sekundære kræfter. Dette er
en grundlæggende udtalelse af betydning og formulerer en lov,
hvorunder alle energi-tripliciteter fungerer i tid og rum. Vi har
derfor:

1. Et udstrålende energicenter.
Dynamisk udtryk for cyklisk hensigt.
Positiv, kvalificeret, udadgående stråleenergi.
Planetarisk, systemisk, zodiakal og kosmisk energi.
Grundlaget for hylozoistisk (urstofbelivet) udtryk.

2. Et modtagende kraftcenter.
En evokativ ytring fra den første igangsættende energi.
En syntese af to kræfter, den udstrålende og den
modtagende.
En kvalificeret, betingende, sekundær energi.
Motiverende, sammensmeltet energi, hverken positiv
eller negativ.
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3. Et modtageligt punkt af negativ energi.
Et vigtigt center, der fuldender den udstrålende energis
forankring.
Modtagelig frem for alt over for trianglens andet punkt.
Kilde til en heftig vekselvirkning mellem de to punkter
på grundlinjen.

                                        Udstrålende energi

                    Evokativ kraft                         Magnetisk center

                            Fordelende                  center

 [side 417]

Dette fordelende center kan være et solsystem, der betragtes
som et kosmisk center, en planet, som er et systemisk center, et
af de planetariske centre, som blev omtalt ovenfor, en nation, et
enkelt individ eller et af centrene i menneskets æteriske
legeme.

Et grundigt studium af disse energistrømme vil vise to store
bevægelser:

I. En nedstrømning af energi fra et udstrålende center. Dette
fører til

1. dens sammensmeltning med energien fra et modtagende
center og dens deraf følgende kvalifikation,

2. dens overføring til og evokative virkning på et andet
punkt eller et brændpunkt for modtagelse.
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NB. Dermed mangler den ene side af trianglen at blive
fuldstændiggjort.

3. De tre energityper (eller snarere én energi og to kræfter)
fortsætter derefter med følgende aktiviteter:

a. Evokativ energi-opladning af en sekundær triangel.
b. De strømmer ned langs den ene side af denne

reflekterede triangel til det udtryk, der er fremkaldt på
det fysiske plan.

c. De frembringer manifestation, kvalitet og aktivitet.
d. De danner et reservoir af nedstigende og

afbalancerende energier.

Den studerende kan få lidt mere forståelse af dette yderst
vanskeligt tilgængelige emne, hvis han eller hun vil prøve at
indse, at ovennævnte diagram og efterfølgende udtalelse
beskriver dets egen involutionære og evolutionære historie. Det
skildrer vekselvirkningen mellem dets monadiske liv, dets
sjælsenergi og personlighedskraft, efterhånden som disse tre
koncentreres på det fysiske plan og frembringer synlig
manifestation.

II. En strøm af denne kvalificerede energi, der løber tilbage til
sin udstrålende kilde eller til den store triangels højeste
punkt. [side 418]

Dette fører til følgende:

1. Fuldendelsen af de to triangler – den virkelige og den
uvirkelige. Opbygningen af antahkaranaen er et aspekt af
denne fuldendelse. Dette angår den indviedes endelige
opbygning af de senere stadier af antahkaranaen.
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2. Overførslen af kraft fra den reflekterede eller sekundære
triangel i de tre verdener for menneskelig stræben (eller i
de fem verdener, hvor det drejer sig om Hierarkiets
medlemmers evolution) foregår i det samme brændpunkt
på grundlinjen i den højere triangel, som modtog den
oprindelige, udstrålende energi.

3. Der er derfor to punkter af særlig stor betydning i den
højere triangel.

a. Det punkt, hvorfra der udstråler positiv, betingende
energi.

b. Det punkt, som i sig modtager både den højere energi
og de lavere kræfter. Dette punkt kaldes trianglens
sjæls-aspekt og er altid den registrerende
bevidsthedsformidler. Det er derfor den, der
fremkalder kriser, fordi det punkt, hvor flere energier
mødes, er årsagen til kriser i det ydre liv.

c. Disse kriser er indvielseskriser, og dette gælder for de
enkelte individer, for nationer og for menneskeheden
som helhed.

d. Den overskyggende triangel er den faktor, der gennem
sin indstrømning i og udstrømning af den sekundære
triangel frembringer de »øjeblikke i tid og de
begivenheder i rum, som fører til de episoder i sjælens
liv, hvor kraft bliver til energi, og energi bliver til liv«.
En så betydningsfuld begivenhed eller krise finder
sted i menneskehedens liv i dag.

Mere om dette har jeg ikke lov at sige her. Emnet er for
omfattende, for svært tilgængeligt og kompliceret. Jeg har dog
sagt [side 419] nok til at kaste lidt lys over denne indviklede
videnskab. Lad mig sammenfatte det, jeg har sagt:
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1. Udstrålende, evokative og magnetiske energier er de tre
energiarter, der strømmer ud fra den »øverste triangel«.

2. Modtagelig, fordelende og krisefrembringende kraft er de
tre energiarter, der fordeles af »den laveste eller reflekterede
triangel«.

3. To energipunkter er fælles for begge triangler langs
grundlinjen. Når arbejdet er fuldført, dannes grundlinjen af
to sammensmeltede energistrømme, hvori indgår begge
trianglers energier.

4. Ét energipunkt (det magnetiske punkt) frembringer
involution, mens dannelsen af den laveste triangel foregår.
På et senere stadium får det alle energierne – blandet – til at
vende tilbage til deres udstrålende kilde.

Samtidig må de studerende huske, at det – på grund af den
store illusion – kan se ud for dem, som om trianglerne er
ufuldkomne under evolutionsprocessen. Kendsgerningen er dog
den, at i det evige nu eksisterer alle tre sider af trianglerne evigt
og vedvarende. Problemet findes kun i betragterens bevidsthed,
men ikke i virkeligheden.

5. Den studerende må lægge mærke til følgende:

a. Menneskemasserne giver udtryk for nedadstrømmende
energi fra det magnetiske center. Deres rette udvikling
går i øjeblikket i retning af fysisk manifestation og
erfaring.

b. Aspiranter og disciple på prøve giver udtryk for
modtagelighed over for dragningen fra det evokative
center. De higer efter at gå vejen tilbage.

c. Antagne disciple og indviede giver udtryk for
vekselvirkningen langs grundlinjen mellem de evokative
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og magnetiske punkter.
d. Højere indviede og mestre benytter og giver udtryk for

den [side 420] energi, som er sammensmeltet i det
magnetiske center. De vender tilbage til eller reagerer på
det udstrålende center.

Således er den seksfoldige – objektive og subjektive – triangel
fuldstændiggjort.

Det vil naturligvis være indlysende for jer, at det ikke er
muligt at behandle alle de forskellige energi-triangler, som er
virksomme på vor jord, og som i øvrigt påvirker
menneskeheden uden ophør. Deres tal er legio. Men visse
triangelforbindelser kan man forsøgsvis betragte, og deres
placering i det planetariske eller i det individuelle horoskop kan
så senere udarbejdes. I den nye astrologi, som vil være sjælens,
vil den altoverskyggende betydning af de tolv huse (som er af
så stor vigtighed nu) blive tillagt mindre værdi, og man vil i
stedet fremhæve betydningen af de tre kors. Disse tre kors har
tilsammen tolv arme, og det er den energi, der strømmer
gennem de tolv arme og deres plads i sjælshoroskopet, som vil
få den store betydning. Dette vil jeg komme nærmere ind på,
når vi tager fat på emnet om de tre kors. De tolv huse vedrører
personligheden. De fire arme på de tre kors vedrører sjælen, og
det er disse tolv og deres tilstedeværelse eller ikke-
tilstedeværelse i horoskopet, som vil styre sjælens horoskop.
Alle disse fire indflydelser fra de tre kors vil være til stede i en
mesters horoskop. Derfor vil det være særligt nyttigt her at
vise, hvilke stjernebilleder der hovedsagelig er forbundet med
bevidsthedens udfoldelse og med evolutionen af den åndelige
forståelse.

Den store kosmiske triangel arbejder først og fremmest
gennem seks stjernebilleder i vor tid, og det kosmiske
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stjernebillede og de to zodiakale energier er – stadig i vor tid –
koncentreret gennem en særlig planet, som bruges til at
transmittere energierne til Jorden. Vi har derfor:

[side 421]

I. SIRIUS.. . . . . . . . . . . . . . der virker gennem

Cancer

Capricorn

Saturn

II. PLEJADERNE. . . . . . . . . der virker gennem

Gemini

Sagittarius

Merkur

III. STORE BJØRN. . . . . . . . der virker gennem

Aries

Libra

Solen

Disse seks indflydelser hjælper i høj grad i udviklingen af
selvbevidsthed og senere af den åndelige bevidsthed i det
menneske, som det er lykkedes at nå punktet for nyorientering
på det store hjul. Jeg beskæftiger mig ikke her med de
indflydelser, tilbøjeligheder og afgørelser, der angår
personligheden, således som de viser sig i det almindelige
menneskes horoskop. Jeg beskæftiger mig med de indflydelser
og med de afgørende energier, som strømmer ind på det
menneske, der befinder sig på vejen tilbage til sit livscenter;
jeg beskæftiger mig således med de sidste tre stadier på
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evolutionsvejen.
Vi kunne derfor sige, at kræfterne fra:

1. Cancer-Capricorn-Saturn (som er et udtryk for Sirius-
energi) sætter aspiranten i stand til at betræde renselsens
eller prøvestadiets vej. Disse energier koncentrerer og
modificerer energien fra den Allerhøjestes store Loge på
hin fjerne Sol. De strømmer igennem Hierarkiet ned over
menneskemasserne og får den enkelte i disse masser til at
»isolere sig og vende ryggen til det forgangne og finde hen
imod det afsnit på vejen, hvor det lærer at føle«.
[side 422]

2. Gemini-Sagittarius-Merkur (som er et udtryk for
Plejaderne) gør det muligt for disciplen på prøve at gå
videre ad vejen for det antagne discipelskab. Diciplen
bliver derefter mere og mere intuitiv og fuldstændig
målrettet, mens modsætningsparrenes væsen står tydeligere
for den. Forholdet mellem moder-aspektet (som indeholdes
i Plejaderne) og Kristusbarnet, der er skjult i
personlighedens form, erkendes, og det indre åndelige
menneske indleder den proces, hvor det begynder
identificeringen med det åndelige væsen på dets eget plan;
det lille selv begynder at reagere bevidst og med tiltagende
hyppighed på det højere selv. Mennesket haster fremad på
den vej, hvor det lærer at se.

3. Aries-Libra-Solen (som er et udtryk for Store Bjørn)
frembringer den koncentrering af energi i disciplens liv,
som gør det muligt for disciplen at virke bevidst og med
hensigt på indvielsens vej. Den går ind i de formløse
verdeners rige, fordi Aries, tegnet for al begyndelse, gør
dette muligt; gennem Libras kraft er det lykkedes disciplen
at nå det balancepunkt, som muliggør den endelige flugt fra
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modsætningernes par. Disciplen kender nu, gennem
ophøjede følelser og identifikation med den skuede vision,
den sande betydning af væren.

Denne trefoldige proces kan også udtrykkes med de tre ord:

Sensitivitet, illumination og inspiration.

Jeg kunne også komme ind på en anden energigruppe, selv om
det ikke er muligt at belyse dette nærmere. Det vedrører de
koncentrerede energier fra de syv solsystemer, af hvilke vort er
det ene. Disse energier (seks i antal) når vort solsystem via
stjernebillederne Taurus og Scorpio og planeten Mars.

Taurus

IV. SEKS SYSTEMER.. . . . virker gennem Mars

Scorpio

[side 423]

Deres ganske særlige natur, evolutionsmål og grundlæggende
hensigt, åbenbares først for indviede over den femte indvielse.
De beskæftiger sig med begærproblemet (som er et problem for
menneskeheden, men ikke i dettes højere oktaver) og med dets
transmutation til åndelig vilje og guddommelig hensigt. De er
ophav til konflikt, er nært beslægtede med den fjerde stråle for
harmoni gennem konflikt og har derfor en helt speciel relation
til det fjerde skabende hierarki, det menneskelige, og til vor
jord i denne fjerde runde.

I disse otte stjernebilleder findes de indflydelser, som
hovedsagelig beskæftiger sig med sjælens evolution – i
solsystemet, i planeten Jorden og i mennesket. De er »Kristi
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otte kræfter«; de styrer livets psykiske udfoldelse i alle former.
De har den største betydning for aspiranten.

Fire stjernebilleder er blevet udeladt af denne liste:

Leo. . . . . . . . . . . Virgo. . . . . . . . . . . . Aquarius. . . . . . . . . Pisces
Selv-bevidsthed. . Kristusbevidsthed.. . Gruppe-bevidsthed. . Universel bevidsthed

De drejer sig dybest set om bevidsthedsytringen på de ydre
tilværelsesplan eller om sammensmeltningen af sjæl og form
for fuldstændigt at fremstille en bevidsthedstilstand. Disse
kendsgerninger vil blive indlysende, hvis de fire esoteriske
planeter, der er forbundet med de fire stjernebilleder tages i
betragtning og henføres til:

Solen.. . . . . . . . Månen.. . . . . . . Jupiter. . . . . . . . . . . Pluto
Sjælen.. . . . . . . Formen. . . . . . . Velgørende liv.. . . . Død

Det vil også være indlysende for fremtidens astrolog efter
hvilke retningslinjer sjælens horoskop skal stilles; de store og
vigtige triangler og de tre kosmiske kors vil lede de slutninger,
astrologen drager med hensyn til bevidsthedens udfoldelse.
Trianglerne indicerer mulighed; korsene indicerer forløb og
krisepunkter.

Der er, som jeg har sagt, ingen måde, hvorpå man kan
behandle [side 424] denne videnskab om triangler udførligt
eller udtømmende, for det er videnskaben om det universelle,
geometriske forbillede, der ligger til grund for
fænomenalverdenerne, og den er også nært forbundet med
karma. Den angår den første nedfældning af vekselvirkningen
og virkningen af manifestationens dualitet, af ånd-materie, idet
de udgør én substans. Men i dens relation til esoterisk astrologi
er det muligt at komme med visse fundamentale udlægninger af
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denne relation, der vil sætte astrologen i stand til med tiden at
udarbejde sjælens astrologi, at skitsere egoets horoskop og at
stille de nye typer horoskoper, som vil vise sjælens hensigter på
dens eget plan og grupperelationer – også på det fysiske plan –
og således være til hjælp for den intelligente, hengivne
personlighed. Tænk over dette.

Der er en triade af kosmisk energi, som er af allerstørste
betydning på vor planet, og det er den forenede indflydelse fra
dens tre stjernebilleder, der til sidst vil medføre den
planetariske Logos' indvielse; dette vil indestå for, at enhver
fremtidig planetarisk udtryksform for dens liv vil blive betegnet
som en »hellig planet«. For tiden betragtes vor jord ikke som en
hellig planet. Senere, når disse tre energier har fremkaldt
tilstrækkelig virkning, og de nødvendige planetariske
forandringer er frembragt, vil ordet »hellig« blive anset for at
være rigtigt og passende. Denne udtalelse betyder naturligvis
kun lidt for de studerende i vor tid. Men når de engang er i
stand til virkelig at erkende to ting, vil det forholde sig
anderledes. Disse to ting er:

For det første, at de trefoldige energier, der ligger til
grund for Shamballa-centrets aktivitet, vedrører den
planetariske Logos; menneskeheden bliver langsomt
sensitiv over for denne indflydelse, men kun som
masseopbud, ikke individuelt. En discipel kan kun
teoretisk registrere sig denne kendsgerning.

For det andet virker disse indflydelser på det aspekt
af menneskelivet, som vi kalder monaden; de vil derfor
på indvielsens vej stadig tiltage i virkning.

[side 425]
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Disse tre stjernebilleder er Leo-Virgo-Pisces. De omtales
esoterisk som »frembringerne af det, som véd, oplyserne om
det, som er vakt, og opbyggerne af metoderne til at forene
visdom. De frembringer en enhed; de tilintetgør det, som de har
frembragt kun for igen at frembringe det i større skønhed og i
større fuldkommenhed«. Disse ord er tydelige. Denne triangel
er i vor tid vendt op og ned, hvorved Leo-energierne er i
nærmeste kontakt med vort planetariske liv. Følgende triangel
vil vise dette tydeligere:

    Pisces                                 Virgo

                                  Leo

                  Menneskeheden

Disse tre er klart og i tiltagende grad forbundet med
udfoldelsen af den menneskelige bevidsthed i tre
hovedaspekter.

Det drejer sig om udviklingen af selvbevidstheden, der skal
fremmes, og dette er – som I vil vide – den vigtigste virkning af
Leo-kraften. Indflydelsen fra dette stjernebillede bistår med
manifestationen af den individuelle vilje, den individuelle
kærlighed og den individuelle intelligens; den fremmer
»ahamkara« eller det egoistiske princip; den lægger eftertrykket
på »jeg er«-holdningen, som er et så nødvendigt stadium, før
det enkelte menneske kan indgå som en bevidst selvagtende
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enhed i helheden. Men bag denne indflydelse og trang til at
manifestere findes Virgo-kraften (Kristusbevidsthedens moder
eller vogter), som til sidst tilintetgør den syntese og den lavere
enhed, der allerede var frembragt af Leo-energien; den
stimulerer sjælen i formen såvel som sjælen i ethvert atom i
formen, fordi Virgos ånd og egenart består i, at den frembringer
formen samt stimulerer livet i denne form og derfor nærer og
styrker to liv samtidig. Det er en mægtig [side 426] dualistisk
energi, et magtfuldt udtryk for anima mundi eller
verdenssjælen. Det var erkendelsen af dette, der fik fortidens
astrologer til at sammensmelte Virgo-Leo til ét tegn. Da så
menneskeåndens dualisme (ånd-materie) blev en kendsgerning
i menneskets bevidsthed, blev tegnet opdelt i to tegn, og
kampen mellem modsætningernes par blev en »kamp med
hensigt« og er for øvrigt ved at nå sit højdepunkt i dag. Denne
kendsgerning vil stå alle sande esoterikere klart.

En anden energistrøm trænger også igennem og indvirker
på alle de medlemmer af menneskeslægten, der ikke kun
reagerer på Leo-kraften, og som følge deraf er individualister i
deres egen bevidsthed, men som også reagerer på
Kristusbevidstheden, der stadigt udvider sig; dette bliver de
mere og mere bevidst om i deres egen individuelle erfaring.
Dette er det højere aspekt af Pisces-energien; det er gruppens,
helhedens og universets bevidsthed. Det er buddhi-energien,
den lavere psykiske naturs højere aspekt; det er formidlerens
aspekt i modsætning til mediets. Det er intuitiv kontrol i stedet
for Leos intellektuelle overherredømme og Virgos
begrænsninger.

Disse tre energier har i dag en mægtig virkning på
menneskeheden og bevirker:
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1. Menneskets selvbevidsthed, idet det skiller sig ud fra
masserne.

2. Erkendelsen af Kristuslivet og Kristusnaturen, idet
aspiranten ved den første indvielse skiller sig ud fra
gruppen af enkeltpersoner i verden.

3. Den indviedes universelle bevidsthed, idet den skiller sig
ud fra rækkerne af verdensdisciple.

Alt dette sker derfor i vor tid på grund af den stadige
indstrømning af energierne fra Leo-Pisces-Virgo, og de ligger
til grund for den meget hurtige udfoldelse af de tre
bevidsthedstyper, der findes i forskellige grader og
afskygninger i menneskeheden i dag.[side 427]

Der findes, som jeg tidligere har fremhævet, syv store kriser
i forbindelse med mennesket på evolutionens vej; de omfatter
de tidligere, senere og sidste stadier af dets vækst. Man bør
huske, at disse udløses gennem de betingende indflydelser fra
syv store stjernebilleder. Lad os betragte dem et øjeblik. De er:

SJÆLENS KRISER

Kriser Kvalitet Stjernebillede Kors
1. Inkarnationskrise. . . . . . . . . . Individualisering. . . . Cancer. . . . . . Kardinal
2. Orienteringskrise. . . . . . . . . . Vending (på hjulet).. Aries. . . . . . . Kardinal
3. Indvielseskrise. . . . . . . . . . . . Udvidelse. . . . . . . . . Capricorn.. . . Kardinal
4. Forsagelseskrise. . . . . . . . . . . Korsfæstelse.. . . . . . Gemini.. . . . . Bevægelig
5. Slagmarkens krise.. . . . . . . . . Konflikt. . . . . . . . . . Scorpio. . . . . Fast
6. Fødestedets krise. . . . . . . . . . Indvielse.. . . . . . . . . Virgo.. . . . . . Bevægelig
7. Den brændende grunds krise.. Frigørelse. . . . . . . . . Leo. . . . . . . . Fast

I vil bemærke, at to af de stjernebilleder, som vi lige har
betragtet – Leo og Virgo – findes i denne oversigt. Fem
stjernebilleder er ikke så intimt forbundet med
menneskemassernes kriser, men har en tydeligere og mere
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specifik relation til den enkelte discipels udfoldelse. De er
Sagittarius, Libra, Taurus, Pisces og Aquarius. Pisces har dog i
denne tid en enestående relation til de syv stjernebilleder, som
forårsager de store menneskelige kriser; den fuldstændiggør
også den sidste forenede bestræbelse fra trianglen: Leo, Virgo,
Pisces. Det har været det stadige pres fra Pisces-kraften, som
omsider har ført menneskeheden, verdensdisciplen, frem til
selve indvielsesporten. I over to tusinde år har Pisces-
indflydelsen indvirket på menneskeheden; den har forårsaget
kravet om ordnede forhold i verden; den har udviklet den
internationale ånd og ført til gruppedannelser på ethvert
område i menneskets tilværelse og dermed lagt grundstenen til
den fremtidige syntese i Aquarius. Denne triangels indflydelse
giver sig symbolsk udtryk i det enkelte selvbevidste individs
liv, som når til selverkendelse i Leo; den giver sig ligeledes
udtryk i Virgos udviklende omsorg og i den endelige
selvfrigørelse i Pisces. [side 428]

Vi kunne her bruge lidt tid på den praktiske lektie, man skal
lære af de syv kriser, som mennesket, som enkeltvæsen, og
menneskeheden, som den store helhed, skal igennem.

Når man betragter disse kriser, som finder sted i sjælens
livshistorie fra dens første inkarnation til dens endelige
frigørelse, vil man opdage, at der er syv store stjernebilleder og
deres indflydelser, som, idet de strømmer gennem de
eksoteriske og esoteriske planeter, arrangerer de ydre forhold
og betinger omgivelserne for det fremadskridende, åndelige
menneske. Der vil følge visse liv, hvor det ene eller det andet af
disse stjernebilleder vil øve en fremherskende indflydelse. De
vil frembringe den koncentrering af kræfter, som – med et
menneskes specielle og til enhver tid eksisterende udrustning –
vil fremkalde i det den størst mulige anstrengelse, og således
sætte det i stand til at bevæge sig videre frem til en mere oplyst
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bevidsthedstilstand. I vil bemærke, at jeg ikke sagde »sætte det
i stand til at vinde sejr«. Et menneske kan have held til at
overvinde prøvebetingelserne og til at fremstå som sejrherre
over omstændighederne på det fysiske plan og dog lide
nederlag. Årsagen til dette er, at medmindre kampen og sejren
fremkalder grundlæggende forandringer i bevidstheden og en
stærkt udvidet horisont, vil de vise sig at være værdiløse med
hensyn til den opgave, de skulle fuldbyrde.

Når man studerer krisetidspunkterne, må man huske, at
disse gennemleves ca. tre gange set ud fra den store livscyklus
og desuden rekapituleres i mindre målestok i ét bestemt liv
eller række af liv. De tre vigtigste cykler i det reinkarnerende
egos bevidsthed er:

1. Den evolutionære cyklus fra individualisering til frigørelse,
fra det primitive menneskes stadium til det tidspunkt, hvor
en visdommens mester, en Buddha eller en Kristus
optræder på verdensarenaen.

2. Aspirationens cyklus fra det intelligente, integrerede
menneskes stadium til den antagne discipels og fra den
intellektuelle [side 429] tilværelses erfaring i de tre
verdener til disciplen på prøve, som søger prøvelser på
vejen, og som bevidst begynder at tage hånd om sin
åndelige udfoldelse.

3. Indvielsens cyklus fra den antagne discipels
forberedelsesstadium til mesterens og de endnu højere
grader. Disse syv kriser optræder alle igen under processen
for selv-indvielse til betydningens og virkelighedens
verden. De udgør grundtonen eller motivet til hver af de syv
indvielser. Hver af disse syv indvielser giver adgang til den
guddommelige bevidsthedstilstand på hvert af de syv plan
for guddommelig erfaring og udtryk.
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Indflydelserne fra disse syv stjernebilleder er symboliseret af
tre triangler og en endelig syntese eller et sidste brændpunkt.
Man plejer rent esoterisk at afbilde disse triangler oven på
hinanden, men for tydelighedens skyld adskiller vi dem.

Cancer

Capricorn

(1. cyklus)

Aries Gemini

Virgo

(2. cyklus)

Scorpio

Capricorn

Leo

(3. cyklus)

Virgo

Vi har her tre triangler, men samtidig kun syv indflydelser, for
virkningerne af de betingende kræfter fra de to triangler, der
overvejende er aktive i de to første cykler, er forenet og
sammensmeltet i den tredje. Disse sammensmeltede
indflydelser sætter (med hjælp fra de resterende fem
stjernebilleder, Sagittarius, [side 430] Libra, Taurus, Pisces og
Aquarius) disciplen i stand til at slippe ud af menneskeriget og
ind i sjælenes rige. Vi har derfor:
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1. Syv stjernebilleder:
Cancer, Aries, Gemini, Scorpio, Capricorn, Virgo, Leo,
som fører mennesket fra individualiseringsstadiet til
discipelskabets vej.

2. Otte stjernebilleder (som indbefatter tre af de syv), som
fører disciplen fra det selv-centrerede menneskes stadium
til det af den selv-initierede og fuldendte sjæl.

Det er ikke min hensigt at analysere disse kriser. Dette kan den
alvorligt arbejdende og opmærksomme studerende selv finde
ud af.

Jeg vil også gerne fremhæve, at jeg (igen nødvendigvis)
kun har fremstillet de tre triangler i en bestemt orden med
spidsen nedad, idet disse bringer energien fra de givne
stjernebilleder til udtryk. I denne form skildrer de det endelige
udfald og de endelige resultater af en særlig gruppe af tre
kriser. Man må huske, at disse resultater kun kan opnås
gennem mange gentagelser og hyppig koncentreret
anstrengelse. En krise opstår gennem en vis vanetænkning, der
har udviklet sig i legemet; den overvindes med tiden kun ved,
at der i den menneskelige natur opstår en bestemt vane og
rytme af åndeligt indhold; en krise opstår ved, at der fastsættes
en vis objektiv rytme; idet der indtræder en særlig subjektiv
rytme bliver et menneske i stand til at overvinde krisen og at
drage fordel af lejligheden. Husk venligst dette.

Disse syv kriser kan også være forbundet med de syv centre
i det vitale eller æteriske legeme, og fremskredne studerende
vil senere opdage, at der består en nær cyklisk vekselvirkning
mellem:
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1. De syv plan for guddommeligt udtryk.
2. De syv heraf følgende bevidsthedstilstande.
3. De syv kriser, der fører til udvidelse af bevidstheden.

[side 431]
4. De syv indvielser, der er højdepunkterne i disse udvidelser.
5. De syv centre, hvori disse resultater virkeliggøres.

Lad mig erindre de studerende om, at alle tolv stjernebilleder
bevirker menneskets evolutionære udvikling og endelige
frigørelse fra den levende eksistens' store hjul. Syv af disse er
dog først og fremmest nyttige med hensyn til at fremkalde
sjælens syv kriser, mens fem af dem på de sidste stadier af
vejen hjælper disciplen eller den indviede med at udnytte den
opnåede erfaring og de erkendte værdier, således at disciplen
vinder adgang til det femte naturrige. I har derfor 12 + 7 + 5,
der tilsammen bliver 24, og deri findes de »24 episoder, som
kendetegner livets kors«. Fra den kristne symboliks standpunkt
svarer disse syv kriser (selv om udlægningen endnu er
utilstrækkelig) til de syv stationer på korset, der kendetegner en
kommende verdensfrelsers vej.

I forbindelse med de fem stjernebilleder, der er ganske
særligt aktive i den fremskredne discipels og indviedes liv,
udmunder indflydelserne i to kraft-triangler, fordi Leo – der
koncentrerer energien fra de syv stjernebilleder – er medregnet
og således forbinder det selvbevidste aspekt med ånden:
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Libra

Leo

Sagittarius Pisces

Taurus

Aquarius

Unddrag jer ikke disse kriser, hvor hårde og vanskelige de end
kan synes. Vanskelige er de. Glem ikke, at menneskehedens
bevidsthed gennem lange tider har vænnet sig til at stå over for
kriser. Kriser er blevet en vane for mennesket, hvis jeg må have
lov at udtrykke mig således. De er kun de punkter for prøve,
hvad angår styrke, hensigt, renhed og motiv og sjælens forsæt.
[side 432] De vækker tillid, når de er overvundet og fører til en
stærkt udvidet vision. De fremmer barmhjertighed og
forståelse, idet smerten og den indre konflikt, de har fremkaldt,
aldrig glemmes, da de trak på hjertets ressourcer. De frigør
visdommens lys i kundskabens område, og verden beriges
derved.

4. Konklusioner

Vi er nået til et punkt i vor betragtning over videnskaben om
triangler, hvor vi kan gøre et øjebliks ophold for at overveje,
hvordan vi herefter kan gribe dette emne an og vælge det tema,
ved hjælp af hvilket vi kan kaste mere lys over det. Det burde
nu stå jer klart, at denne videnskab om triangler vedrører det
guddommelige væsens godgørenhed, og at Guds hensigter
udvirkes igennem de indviklede kombinationer af kosmiske,
systemiske og planetariske triangler. Disse hensigter er
motiveret af kærlighed. Det er gennem disse forhold, at
kærligheden kommer til udtryk, forårsager de forandringer, der
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er nødvendige for dette udtryk, og menneskets bevidsthed
bliver ført ind i den påkrævede tilstand af indbefattethed.

Det er gennem kvadraterne eller den fir-inddelte
forbindelse, at formaspektet bliver bragt i et passende forhold
til det guddommelige væsens vilje, således som den kommer til
udtryk gennem bevidsthedsaspektet, der gradvis udfolder sig.
Jeg forklarer denne situation med disse enkle ord, fordi det må
stå jer klart, at betydningen af læren først kan forstås,
efterhånden som sjælen oplyser tanken. Først når
indvielsesstadiet er nået, vil den sande betydning træde frem.
Indtil nu har jeg forsøgt at vække i jer en reaktion på den
abstrakte sandhed, der ligger bag følgende to udtalelser:

1. Videnskaben om triangler er beslægtet med det samlede
udtryk for den guddommelige triplicitet i manifestationen:
vilje, kærlighed og intelligens eller liv, bevidsthed og form.
Først når disciplen i sig selv kan give udtryk for den
integrerede [side 433] lighed med disse tre aspekter, vil
disciplen være i stand til at forstå meningen med denne
subjektive astrologiske videnskab.

2. På vor planet er videnskaben om triangler beslægtet med de
tre store aspekter, således som de giver sig udtryk gennem
Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden. Derfor står vi
igen over for nødvendigheden af det integrerede menneskes
tilnærmelse til denne videnskab, for kun det menneske, der
er modtagelig over for disse tre brændpunkter af energi kan
forstå vekselvirkningen. I virkeligheden kan kun det
menneske forstå den bagved liggende sandhed, hvis to
hovedcentre sammen med hjertecentret danner en triangel
af strømmende energi.
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I denne forbindelse vil jeg erindre jer om det, jeg tidligere har
sagt i denne afhandling, at videnskaben om triangler er
forbundet med ånd og syntese. Jeg vil også gerne minde jer om,
at det, som jeg har skrevet i denne astrologiske del af En
afhandling om de Syv Stråler, er tiltænkt undervisningen af
disciple ved slutningen af dette århundrede og i løbet af
efterkrigstiden. Jeg vil ligeledes gerne fremhæve, at jeg
tidligere har udtalt, at man altid må nærme sig denne videnskab
ud fra de tre grundlæggende energier: dvs. dem, der kommer
fra Store Bjørn, fra Plejaderne og fra Sirius, og fordi disse tre
energityper (betinget af tid og rum) strømmer gennem de tre
store centre, Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden.

Mit problem har været at vælge, hvilken af de myriader af
sammenflettede triangelforbindelser, jeg ville tage op med jer
for at fremstille denne videnskab på en sådan måde, at den ville
synes af virkelig interesse. Det indre lysnet, som kaldes
planetens æteriske legeme, er i sit inderste væsen et net af
triangler, og når engang evolutionsprocessen er til ende, vil det
være færdigorganiseret. I øjeblikket er nettet for størstedelen
opbygget af kvadrater, men dette forandres langsomt,
efterhånden som den guddommelige plan virkeliggøres. De
hellige planeters æteriske net er stort set triangler, mens Solens
består af sammenflettede [side 434] cirkler. Bestræbelsen på
Jorden i dag (således som det ser ud for den planetariske
Logos) går ud på at forvandle planetens net og derved langsomt
forandre de eksisterende kvadrater til triangler. Dette sker ved
deling, ved anvendelsen af loven om adskillelse, men også ved
den bevidste erkendelse af dualitet, ved anvendelsen af styret
bevægelse og tilsynekomsten af to triangler i stedet for ét
kvadrat. Når dette har fundet sted, erkender den fornemmende
bevidsthed sin identitet, og kvadratets herredømme er forbi.
Disse ord blev engang sagt til mig af en gammel seer, der rent
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esoterisk halverede kvadratet og således dannede to triangler,
som han forenede i en ny manifestation for at danne en livets
stjerne. Tænk over dette.

Det er af denne grund, at fremtidens astrologer vil lægge
vægt på trianglernes sammenhæng og indbyrdes forhold. De
nye astrologer vil, som jeg har antydet før, lægge vægt på:

1. Videnskaben om triangler som resultatet af væksten af den
begyndende forståelse.

2. Det opstigende tegn, som viser sjælens vej.
3. De tre kors' plads (det kardinale kors, det faste kors og det

bevægelige kors) i sjælens liv. Dette vil til sidst fortrænge
husene i horoskopet, og de tre kors' 12 arme vil træde i
stedet for de 12 huse, når sjælens horoskop stilles.

Jeg vil gentage endnu engang, at den nye astrologi vil
beskæftige sig med at kortlægge sjælens liv. De 12
stjernebilleder, som spiller deres rolle i disciplens liv gennem
deres distributionskanaler, de herskende esoteriske planeter, vil
gradvis forvandle den eksoteriske form af det individuelle
horoskop. Dette vil bero på de forskellige energiers bevidste og
forsætlige koncentration i mennesket og vil ikke vedrøre dets
negative reaktion på de betingende energier.

Jeg vil gerne her gøre jer opmærksom på et interessant
punkt, som har en klar tilknytning til det enkelte menneskes
evne til at fatte den nye astrologi og til at forstå videnskaben
om trianglerne. [side 435] De astrologiske symboler for Virgo
og Scorpio er som de to eneste af tredobbelt natur. Når
disciplen fatter betydningen bag denne triplicitet, vil den være
rede til at begribe den dybere mening med denne vanskeligt
tilgængelige videnskab og til at arbejde med den nye astrologi.
Virgo og Scorpio er to tegn, der er forbundet med
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Kristusbevidsthedens vækst; de kendetegner kritiske punkter i
sjælens erfaring – integrationspunkter, hvor sjælen bevidst
forener sig med formen og på samme tid med ånden. Jeg sagde
sjælens erfaring, ikke menneskets erfaring på det fysiske plan.
Når den gennemlevede erfaring i Virgo er fuldbyrdet i Pisces,
og Scorpios prøver har ført til indre oplysning i Taurus, så vil
virkningen af disse fire energier (Virgo, Pisces, Scorpio,
Taurus) bevirke, at mennesket bliver til den sande triangel, der
giver udtryk for de tre guddommelige aspekter eller energier,
som kommer fra de tre store betingende stjernebilleder: Store
Bjørn, Plejaderne og Sirius.

Jeg kunne fylde mange bind med optegnelser over de
forskellige triangler, som man har opdaget har forbindelse i tid
og rum. Under det guddommelige væsens vilje og den
uforanderlige energi i den manifesterede zodiaks hjerte
bevirker de sådanne forandringer i bevidstheden, som gør
mennesket guddommeligt ved slutningen af verdens cyklus.
Men emnet er for vidtstrakt, og jeg søger blot at vise vejen til
en ny videnskab og de esoteriske energikombinationer, som,
når de engang er erkendt, vil sætte menneskeheden i stand til at
gøre hurtigere fremskridt, at sammensmelte og forene de tre
planetariske centres energier og (ved hjælp af menneskets
tanke, der reagerer på zodiakale indflydelser) forvandle vor
jord til en hellig planet. Derfor må indflydelsen og
kombinationen af energier, for så vidt som de påvirker
aspiranterne og verdensdisciplene, være tilstrækkelig til øget
forståelse; dette vil jeg efterhånden komme ind på, og jeg vil
også i den sidste del af dette afsnit give jer en udlægning af
tabel-opstillingen. I den beskrives forholdet mellem strålerne
og stjernebillederne, og man kan drage slutninger af
grundlæggende betydning.

Nogle af de kræfter, som vi har at gøre med, styrer
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menneskeheden [side 436] på en ganske særlig måde, og
virkningen af deres indflydelse består i at frembringe
sammensmeltningen af de tre planetariske centre.

Som I ved, er der fire stjernebilleder, der overfører de
energier, der kræves for at gøre menneskeheden guddommelig.
Det er Aries, Leo, Scorpio og Aquarius. Jeg behøver ikke tage
fat på at analysere dem, da vi har gjort det tidligere, da vi
studerede dem enkeltvis. Jeg vil dog gerne fremhæve, at hvert
af disse stjernebilleder, som en energisender, er nært forbundet
med visse stjerner, der ligger helt uden for vor zodiak; således
bliver vor lille planet forbundet med visse store energi-
brændpunkter.

Aries, igangsætteren af impulser (hvad enten det er
impulsen til at inkarnere eller impulsen til at vende tilbage til
udspringet), er i nær kontakt med en af stjernerne i Store Bjørn,
som vi har givet navnet »The Pointer« (Merak) i almindeligt
sprogbrug. Denne »Pointer« er en »vigtig ledestjerne«, fordi
gennem den flyder viljen til forening og til at frembringe
syntese i denne verdenscyklus. Det er den kraft, der forårsager
personlighedens fusion eller integration, personligheden og
sjælen, som bliver ét, menneskehedens samling eller
Hierarkiets store tilnærmelse til menneskeheden. Den vil også
integrere vor jord ind i de »hellige planeters« gruppe, hvorved
der oprettes en kraft-triangel bestående af »The Pointer«
(Merak), Aries og vor jord. Denne triangelforbindelse vil have
en kraftig virkning på solsystemet såvel som på selve planeten,
og den er også en af de faktorer, der vil føre til, at jordaksen
forskubber sig. Beslægtet med denne triangel er en sekundær
triangel inden for vor sols område bestående af Vulkan, Pluto
og Jorden. I Den store Logos arkiver henvises der symbolsk til
dette således:

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



                                    »The Pointer« (Merak)

     Aries

  Vulkan                                      Pluto

                           Jorden

[side 437]

Dette er et af de mest interessante og oplysende astrologiske
symboler, jeg har givet jer, og det viser en yderst
betydningsfuld forbindelse. Vi ser her to større og tre mindre
energier bragt i nær forbindelse med hinanden; dette svarer til
de to større stråler og de tre mindre stråler, der betinger et
menneske i manifestation. Det er de fem energier, der vedrører
vor planets iboende liv. De bevirker i menneskeheden bevidst
evolution, ledelse og grundlæggelsen af Shamballa på Jorden.
Det er de fem energier, der er forbundet med viljen-til-at-være,
men set ud fra bevidsthedens synsvinkel og ikke ud fra den
materielle manifestation. Deres aktivitet og forenede
indflydelse i bevidsthedsområdet bevirkede, at endnu en
triangel kom til syne: Leo, Polaris og en anden »Pointer«
(Dubhe), og disse to grupper danner en indbyrdes forbundet
ledelsesgruppe, som er stærkt virksom i bevidsthedens
udvikling.

Vi ser derfor gennem disse forbundne triangler, at
Shamballa og menneskeheden træder frem – de to yderpunkter
for guddommeligt udtryk – vilje og aktivitet.

Vi kommer nu til en anden triangel, hvis aktivitet
fremkalder Hierarkiets manifestation – mellemledet mellem
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Shamballa og menneskeheden; Scorpio, Sirius og Mars. De
frembringer, i forbindelse med vor jord, de fire igangsættende
og transmitterende energistrømme, der fører menneskeheden
hen imod discipelskab og indvielse.

Når engang alle disse trianglers virke er blevet afsluttet, vil
menneskeheden (og i mysteriøs forstand vor jord) arbejde i
fuldendt rytme og reagere på de energier, der strømmer ind fra
Alcyone.

Jeg kan ikke gentage indtrængende nok, at esoterisk
astrologi udelukkende beskæftiger sig med de kræfter og
energier, der påvirker menneskets bevidsthedsaspekt og
betinger personlighedslivet. Det er det punkt, som først og
fremmest må under overvejelse. Med andre ord, esoterisk
astrologi beskæftiger sig med sjælen og ikke med formen, og
derfor drejer alt, hvad jeg har at sige, sig om bevidstheden,
dens udvidelse, dens virkning på legemerne, [side 438] formen,
og – i sidste instans (hvad man senere vil bevise) om
videnskaben om indvielse. Dette har jeg tidligere henvist til,
men begrebet er så nyt og vejen hertil så universel eller
kosmisk, at det ikke er nemt for dem, der er skolede i den
moderne eksoteriske astrologi, til fulde at forstå betydningen af
denne lære. Når man betragter trianglerne, som jeg har valgt at
bruge som tema til belysning af dette umådelig omfattende
emne, bør man ikke glemme den vægt, der lægges på
bevidsthedsaspektet.

Med hensyn til resten af denne afdeling af videnskaben om
triangler vil jeg nu omtale de triangler, der i vor tid og i denne
verdenscyklus frembringer virkninger i menneskets bevidsthed.
Der er to slags virkninger: der er de generelle, som det ikke er
så let at skelne fra hinanden, og som påvirker
menneskemasserne, og der er de virkninger, hvis resultater er
mere specifikke, mere håndgribeligt effektive, og som tjener til
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at betinge verdensaspiranternes, disciplenes og de indviedes
bevidsthed. I dag fortsætter denne dualistiske energibevægelse
og bevirker en langsom, men støt opvågnen af massernes
bevidsthed, således at individuel selvbevidsthed i større
målestok vil blive resultatet; samtidig sker der en hurtigere
stimulering af den allerede vakte bevidsthed hos den
fremskredne menneskehed, således at indvielse vil blive
opnået.

Effektiviteten af denne dualistiske proces kan ses, hvis man
gør sig klart, at de tre store tegn – Leo, Sagittarius, Aquarius – i
dag er overordentlig aktive og arbejder i et nært forhold til
hinanden. Det er de tre tegn, hvis energier påvirker
menneskeheden som helhed, som naturrige. Leo, tegnet for det
selvbevidste individ, har en stærk virkning på masserne, og i
dag sker det, at tusinder af mænd og kvinder på grund af
omstændighedernes tryk og de dystre resultater af visse
begivenheder træder ud af den massebevidste floks rækker og
ud af uansvarlighedens dybe søvn og bliver sig bevidst som frie
og virksomme væsener. Sagittarius øver en mægtig indflydelse
på verdensaspiranterne og fører dem ind i den tankegang, som
vil fremkalde en urokkelig troskab mod de åndelige værdier og
en urokkelig fastholden ved det gode i [side 439]
menneskeheden. Aquarius påvirker – med samme styrke –
verdensdisciplene og de indviede i verden og fører dem i stor
målestok mod verdenstjeneste, hvorved der opstår
gruppeaktivitet og den levende brugbarhed, som er den
forpligtede discipels kvalitetsmærke. Indflydelsen fra disse tre
stjernebilleder føles gennem deres esoteriske planeter, og
massebevægelse i bevidstheden (som Leo er ansvarlig for) kan
selv for novicen synes at være mulig, når den indser, at de
herskende planeter i Leo, set ud fra alle tre synsvinkler – fra
den eksoteriske, den esoteriske og den hierarkiske – er Solen.
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Massebevægelsen hen imod individuel selvbevidsthed er i dag
overordentlig intensiveret, ligesom også den parallelt løbende
individuelle bevægelse hen imod indvielse.

Leo viser sig igen i en anden vigtig triangel i denne tid:
Aries, Leo, Virgo – en triangel, som hjælper stærkt med til at
indlede den nye tidsalder. Den nye tidsalder vil udmærke sig
ved en virkelig selvbevidst menneskehed, betinget af en
Kristusbevidsthed, der manifesterer sig langsomt og støt. Aries'
kraft indleder de hændelser, der vil sætte de årsager i
bevægelse, som vil danne den nye tidsalder, og det kan i dag
ses i udviklingen af alle de nye bevægelser, i formuleringen af
de forskellige verdensordener, i videnskabens opdagelser og i
fremkomsten af de nye typer i de forskellige naturriger. Denne
aktivitet har først været mærkbar fra 1835; Leos kraft har siden
da kunnet spores i det umådelig store antal mennesker, som
opnår personlighedens integration og bliver selvbevidste, såvel
som i de tusinder af selvbevidste verdensaspiranter, der dukker
op og gradvis underkaster deres integrerede personligheder
gruppens vel. Virgos indflydelse forekommer i de mange
religiøse, åndelige og intellektuelle organisationer og
bevægelser, som så direkte antyder Kristusbevidsthedens
opvågnen i menneskeheden. Disse triangler kan således ses
som vibrerende, levende faktorer, der fremkalder forandringer i
verden og giver den menneskelige udvikling et uhyre skub
fremad.

Det er interessant at tænke sig, at ligesom hvert tegn er
opdelt [side 440] i tre dekanater, der er styret af specielle
planeter, således er zodiaken selv en del af en endnu større
zodiak og er også opdelt i tre dele. Den trefoldige opdeling af
zodiaken er styret af tre stjernebilleder, som for denne større
zodiak er, hvad planeterne er for dekanaterne. De tre styrende
stjernebilleder er Scorpio (på det faste kors), Taurus (også på
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det faste kors) og Pisces (på det bevægelige kors). Dette må
nødvendigvis være således, fordi prøve, prøvelse, begær,
illumination, materie, form og frelse er de bærende principper
for vort solsystem og i særdeleshed for vor jord. Dette
solsystem er et system, der lader det andet aspekt af
guddommen komme til udtryk og heraf kommer, at vægten
lægges på de kræfter, der strømmer gennem Scorpio, Taurus og
Pisces. Tænk over dette. Heri ligger der en hentydning til vor
zodiak, som er af overordentlig stor betydning for fremtidens
astrolog. I de kosmiske dekanater, som jeg her henviser til, vil
man se, at tre store Guds sønner har udtrykt den kvalitet, den
grundtone og den udvikling for os, som er betydningsfuld for
hvert dekanat:

Herkules – Scorpio. – Styrke gennem prøve.
Buddha – Taurus. – Illumination gennem kamp.
Kristus – Pisces. – Opstandelse gennem offer.

På en ganske særlig måde danner disse tre en indvielsestriangel
og har den højeste virkekraft i indvielsesprocessen. De lader
styrke, illumination og kærlighed komme til fuldt udtryk.

Leo viser sig igen i denne verdenssituation som en del af en
krisetriangel, for kombinationen af de pågældende tre
stjernebilleder frembringer uvægerligt kriser. Det er Leo, Libra
og Capricorn. Leo frembragte i fortiden, da den dominerede
trianglen, individualiseringskrisen. Senere, da ligevægtspunktet
var nået i menneskets historie, blev Leo igen mægtig. H.P.B.
gjorde opmærksom på, at der ville komme en tid, da der blev
opnået ligevægt mellem ånd og materie, og fra den tid gik
menneskehedens stræben i retning af evolution ud af materien
og ikke i retning af [side 441] involution ind i materien;
menneskeheden vendte sig hen imod vejen tilbage og ikke hen
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imod vejen, der går udad; dette er blevet mere og mere tydeligt.
I dag frembringer Capricorn en tredje krise i menneskehedens
lange, lange historie – en indvielseskrise, og muligheden for, at
denne krise vil vise sig effektiv og skabe tilsynekomsten af et
nyt naturrige på Jorden, bliver stærkere og stærkere. Jeg vil
gerne her minde jer om en anden triangel, jeg tidligere har
henvist til, hvori Leo er aktiv, og om yderligere en af de store
triangler, der betinger menneskeheden: Taurus, Leo, Aquarius.
Taurus tilskynder til erfaring og til kundskabstilegnelse; Leo
bevirker, at denne erfaring kommer til udtryk i det daglige liv,
og at der gøres bestræbelser for at berettige kundskab;
Aquarius benytter denne erfaring og den deraf opnåede
kundskab og gør den bevidst nyttig i gruppens tjeneste. Vi
kunne udtrykke det således:

Taurus – viser sig i det sidste udviklingsstadium som den
indre oplyste bevidsthed.

Leo – frembringer det sande selvbevidste menneske.
Aquarius – er åndens og livets menneske, der hengiver sig til

tjenestens guddommelige udtryksmiddel.

Det er her, at man kan se betydningen af de esoteriske herskere.
Disse triangler, der består af tre stjernebilleder, er til enhver tid
(i henhold til cyklisk lov) behersket af den ene af de tre,
hvorved de to andre bliver underordnede. Disse triangler kaldes
i Den store Loges arkiver for »triangler i omdrejning«; den ene
gang vil et af de tre stjernebilleder være den herskende faktor;
den anden gang vil det være det andet, der er i virksomhed og
senere det tredje. Hvert af dem sender efter tur sin kraft
gennem sin esoteriske hersker, og de to andre energier bliver af
sekundær betydning. Når denne oplysning forbindes med læren
om strålerne, vil det være indlysende, hvor nødvendigt det er at
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vide, hvilken af trianglerne, der er brændpunktet for
overførslen, fordi man på [side 442] denne måde vil opdage,
hvilken stråleenergi der kommer stærkere eller svagere til
udtryk.

Leo er, som vi har set, f.eks. en yderst betydningsfuld
formidlingsfaktor i den nuværende verdenskrise. Derfor
betyder dette, at stråle 1 og 5 er overordentlig aktive; det
betyder også, at Solens indflydelse er stærk i både eksoterisk og
esoterisk forstand. Det betyder også, at de planeter, som er
forbundet med disse to stråler, vil være meget aktive, og at
Pluto og Venus derfor spiller en betydelig rolle, hvilket
medfører verdensomspændende resultater. Jeg anfører dette
som et eksempel på vekselvirkningen mellem planeter,
stjernebilleder og stråler; et grundigt studium af verdenskrisen
vil vise det indlysende i at forudsætte Leos aktivitet som en
hovedkraft i den triangel, som i vor tid er ansvarlig for den
verdenssituation, der fremkaldes.

Jeg har tidligere i denne afhandling nævnt over for jer
forholdet mellem strålerne og stjernebillederne og anført, at
hver af de syv stråler er kommet til udtryk gennem tre
stjernebilleder eller gennem en triangel af energier. Denne
relation er grundlaget for hele videnskaben om trianglerne og
derfor for selve astrologen; den gælder også strålerne,
stjernebillederne, 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
gentage dette udsagn og således vise jer nogle betydningsfulde
kendsgerninger vedrørende denne verden af sammenvævede
energier. Strålerne strømmer gennem følgende stjernebilleder,
hvor de kommer til udtryk og befordres videre:
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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

 
[side 443]

Der er bestemte interessante kendsgerninger, som vil dukke op,
hvis man studerer denne oversigt grundigt. Lad mig nævne en
række af dem for jer og overlade det til jer selv at anvende
denne oplysning efter jeres bedste skøn.

1. Dette indbyrdes forhold er effektivt i denne verdenscyklus
og vil forblive effektiv til slutningen af Vandbærer-
tidsalderen. Med dette mener jeg, at disse syv energi-
triangler i dag lader deres kraft strømme gennem et af
stjernebillederne i hver triangel.

2. I dag er følgende punkter i energi-trianglerne eller følgende
stjernebilleder i trianglerne de herskende faktorer:

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

Stråle II. – Virgo: Dette stjernebillede frembringer
Kristusprincippets 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.
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Stråle IV. – Scorpio: Gennem dette stjernebillede kommer
prøven for menneskeheden, verdensdisciplen.

Stråle V. – Leo: Dette tegn befordrer den vækst i
individualisme og selvbevidsthed, der er så vidt udbredt
i verden i dag.

Stråle VI. – Sagittarius: Dette tegn frembringer
verdensaspirantens fokuserede, målrettede anstrengelse.

Stråle VII. – Capricorn: Capricorn-energien frembringer
indvielse og overvindelse af materialisme.

3. I denne oversigt vil man bemærke, at flere af
stjernebillederne befinder sig i enten en eller flere af energi-
trianglerne, og dette viser derfor, at:

a. Stråle IV er forholdsvis uvirksom.
b. Stråle VII er ligesom stråle I aktiv gennem alle tre

punkter, [side 444] selv om Aries er den stærkeste og
mest aktive.

c. Stråle VI er, som det kunne forventes, i lige høj grad
udtryksfuld og effektiv.

4. Fem af stjernebillederne – Taurus, Gemini, Libra, Scorpio
og Aquarius – findes kun i én af de mange triangler.

a. Taurus (Stråle IV) er ikke eksoterisk aktiv, da den fjerde
stråle ikke er i manifestation i vor tid.

b. Gennem Scorpio koncentrerer stråle IV i esoterisk
henseende verdensdisciplenes arbejde og forbereder dem
til indvielse.

c. Gemini findes kun i 2. stråles triangel, og i vor tid
gennemfører Virgo og Pisces den store opgave at
overføre 2. stråles energi. I dag er verden koncentreret i
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et brændpunkt (åndeligt eller materielt), og de udsving,
der opstår fra modsætningernes par er midlertidigt meget
formindsket. Gemini er derfor det inaktive punkt i
trianglen, selv om det set ud fra den esoteriske
synsvinkel endnu er stærkt hos den enkelte discipel eller
indviede.

d. Libra er også forholdsvis inaktiv i 3. stråles triangel. I
dag er der ingen virkelig balance, men modsætningen
mellem ånd og materie er så kraftig, at Libra-kraften er
forholdsvis uvirksom. 3. stråle kommer til udtryk
gennem Cancer, for så vidt angår de store masser, og for
verdensdisciplenes vedkommende gennem Capricorn i
meget mindre udstrækning. Capricorn fører esoterisk til
en ydre fremstilling af mysterierne.

e. Aquarius er i dag ikke det aktive punkt for overføringen
af den 5. stråles energi. Men så snart Solen vandrer
længere ind i Aquarius-tegnet, vil trianglen igen dreje
rundt og bringe Aquarius-punktet i en herskende stilling.

5. Det er interessant, at 5. stråle styrer bevidsthedens
evolution gennem omdrejningen af sin triangel: Leo,
Sagittarius og Aquarius. Dette er set ud fra den hierarkiske
bestræbelses synsvinkel, således som jeg tidligere har
understreget. Gennem [side 445] hele den menneskelige
evolution styrer denne store triangel gennem tænkningen
menneskehedens forhold til Hierarkiet og Hierarkiets
tilnærmelse til det menneskelige energicenter. Lad mig på
ny henlede jeres opmærksomhed på følgende
kendsgerninger i denne forbindelse:
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Sagittarius

9

Hierarkiets tilnærmelse. . . . . . .

FORTIDEN.. . . . . . . . . . . . . . .

Mental udfoldelse. . . . . . . . . . .

Mestermurerens arbejde. . . . . .

Lemurisk tid. Fortsætter støt i det

uendelige.

Drivkraften fra dengang varer

stadig ved.

Instinkt. Intellekt. Intuition.

At opløfte menneskeheden til

indvielsens bjergtop.

Leo

9

Hierarkiets arbejde. . . . . . . . . .

NUTIDEN. . . . . . . . . . . . . . . .

Psykisk udvikling. . . . . . . . . . .

Den antagne lærlings arbejde. .

At opløfte massernes bevidsthed.

At drage nytte af den oprindelige

drivkraft fra dette tegn.

Reaktionsapparatets vækst og den

indre bevidstheds syntese.

At lære og at tilegne sig kundskab.

Aquarius

9

Hierarkiets opnåelse. . . . . . . . .

FREMTIDEN. . . . . . . . . . . . . .

Sjælsudvidelse.. . . . . . . . . . . . .

Frimurerbrødrenes arbejde. . . .

Selvbevidstheden i Leo viger for

gruppebevidstheden i Aquarius.

Foreningen af det menneskelige

center og Hierarkiet.

Erkendelse af relation.

Opbygning og tjeneste i

menneskehedens tempel.

Set ud fra vort tema (bevidsthedens evolution) må man aldrig
glemme, at målet er at føre Sol-englen, tankens søn (i Den
hemmelige lære kaldet guddommelige manasaputra), frem til
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magtens sæde. Denne opgave er frem for alt betroet de tre store
væsener, der virker gennem Gemini-Libra-Aquarius.

Der opstår her et problem af virkelig betydning, eller måske
skulle jeg sige, at man kunne stille sig følgende spørgsmål:
Hvordan kan det være, at en enkelt lille ikke-hellig planet kan
anses for [side 446] at være så betydningsfuld, at disse store
væsener skulle beskæftige sig med tænkningens udfoldelse i
menneskeheden? Svaret er, at det gør de heller ikke. Det er
menneskeheden, som – under kraftig tilskyndelse fra store
indstrømmende og udstrømmende energier – er beskæftiget
med det mentale udviklingsproblem. Når alt kommer til alt,
finder man på enhver planet problemet med at reagere på
omverdenens kontakter og tyde dem, og dette gælder især for
de ikke-hellige planeter. Denne reaktion må fremkaldes ikke
blot i det fjerde naturrige, men i alle naturrigerne. Vort
solsystem er et solsystem, hvor modtagelighed over for
kontakter er den dominerende kvalitet; det er ved at blive
kosmisk bevidst; det er tvunget af nødvendighed og af de
omgivende kosmiske omstændigheder til at udvikle kærlighed-
visdom, og begge disse ord beskriver bevidsthedens aspekt og
bringer det til udtryk. Kærlighed er svaret på kontakt, og dette
betyder hos mennesket forståelse, inklusivitet og identifikation.
Visdom indbefatter dygtighed i handling som resultatet af
udviklet kærlighed og forståelsens lys; den er bevidsthed om,
hvad der er nødvendigt og om evnen til at bringe behovet og
det, som kan tilfredsstille det, i forbindelse med hinanden.
Tjeneste er dybest set en videnskabelig metode til at udtrykke
kærlighed-visdom under indflydelse af den ene eller den anden
af de syv stråler i overensstemmelse med den tjenende discipels
sjælsstråle. Hele dette problem angår vor planetariske Logos.
Man kunne sige (for at gøre vort emne forståeligt for jer), at
den evolutionære proces – ud fra det almindelige menneskes
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standpunkt – er at gøre den ikke-hellige planet, vor jord,
modtagelig over for kosmiske impulser, og således bringe vor
Logos' manifestationslegeme til større indre sammenhæng og
integration. Der er andre mål, men det er først efter den tredje
indvielse, at mennesket begynder at forstå dem.

Disse tre stjernebilleder fører cyklisk og evigt den »evige
pilgrim« ad den mentale udviklingsvej og fører den til
slutstadiet for den mentale evolution på indvielsens vej.
Illumination, det udtryk, som man anvender om slutstadiet, er
en syntese af instinkt, intellekt og intuition. De studerende må
huske følgende: [side 447]

1. Gemini – er udtryk for forholdet mellem modsætningernes
par, idet de bevæger mennesket til handling og vækker dets
mentale perception. Ved hjælp af de herskende planeter
(Merkur og Venus) begynder tænkeevnen at virke, og når
den esoteriske planet manifesterer sig og overfører kraft,
»udveksler budbringeren og englen deres forståelse«.
(Venus og de guddommelige manasaputraer er nært
forbundne. A.A.B.).

2. Libra bringer det opnåede balancepunkt til udtryk forud for
en sekundær aktivitet og forud for den periode, hvor tanken
har assimileret tidligere erfaringer. Når disse processer
fremføres med held, vækker de intuitionen, og dette
aktiverer det, som man kalder super-tænkningen, der er den
indre oplyste tænknings reaktion på Guds tanke.

3. Aquarius bringer til udtryk den tankeaktivitet, der er blevet
indviet til den universelle tænknings formål. Det er det
tegn, der fører sjælen til aktivt samarbejde med Guds indre
plan. Dette kalder vi tjeneste.
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Der er derfor store energi-triangler, som påvirker
menneskehedens mentale reaktionsapparat, og til den
ovennævnte triangel, der vedrører tænkeevnens udfoldelse, kan
endnu to triangler føjes:

I.

9

1. Taurus. . . . . .

2. Scorpio. . . . .

3. Capricorn. . .

begær. . . . . . . . .

åndelig stræben. .

illumination.. . . .

tilskyndelsen til evolutionær

udfoldelse i menneskeriget.

nøglen til disciplens prøver.

den indviedes frigørelse.

II.
9

1. Sagittarius. . .

2. Cancer.. . . . .

3. Leo. . . . . . . .

retning.. . . . . . . .

inkarnation. . . . .

selvbevidsthed.. .

intuitionens udtryksform.

virkeliggørelsens erfaring.

udviklingsmåde.

Der er andre store triangler, som kaldes »bevidsthedstriangler«,
og som det er jer bekendt, er den mest betydningsfulde for
menneskeheden: [side 448] Cancer, Leo og Aquarius. Den er
betydningsfuld i vor tid, fordi den indflydelse, der strømmer
gennem disse tre tegn er grundlæggende for den menneskelige
forståelses vækst og for udfoldelsen ikke blot af menneskets
reaktionsapparat, formnaturen, men også for dets udvidende
erkendelse af det, som det kommer i berøring med. Denne
trefoldige proces under disse tre stjernebilleder fører til sidst til
identifikationen med det, som erkendes at være den
guddommelige essens bag formen. Denne identifikation med
det, som er det subjektive og virkelige selv og den deraf
følgende tilbagetrækken fra det, som er ikke-selvet, er
grundmotivet for den fjerde indvielse.

Fra massernes bevidsthed i Cancer bliver mennesket til
individualist i Leo, og flokkens langsomme uintelligente
underbevidsthed bliver til det udviklede menneskes
selvbevidsthed i Leo. Instinktiv reaktion viger for bevidst,
intellektuel aktivitet. Denne dualistiske aktivitet viger
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efterhånden for gruppebevidsthed, som er den gave, der
skænkes af Aquarius-aktiviteten; det overbevidste,
guddommelige menneske stiger derefter ud over sin
begrænsende selvbevidsthed, og intuitionen erstatter intellektet.

På dette stadium i den menneskelige bevidstheds udfoldelse
er der kun lidt, jeg yderligere kan sige vedrørende videnskaben
om trianglerne. Jeg har antydet hele strukturen for de levende,
bevægelige, koncentrerende og lysformidlende triangler, som
skulle ligge til grund for (og til sidst også vil ligge til grund for)
det manifesterede univers. Jeg har fremhævet bestemte
relationer mellem de forskellige stjernebilleder, de esoteriske
planeter og vor jord. Jeg har bortledt den astrologiske
studerendes interesse for verdens håndgribelige hændelser,
udløste begivenheder og personlige særpræg (som kendetegner
den moderne eksoteriske astrologi) og gjort opmærksom på de
betingende energiers verden, styrende tilskyndelser, impulser
og årsager, og har således lagt grunden til en indre esoterisk
astrologi, som må lede denne urgamle videnskab i fremtiden.
Jeg har i jeres bevidsthed prentet det net af lys og energi, der er
modtageren af zodiakale og andre kræfter uden for vort
solsystem, og jeg har påvist det første svage omrids [side 449]
af sjælens astrologi og af astrologien om udfoldelsen af
menneskets bevidsthed. Jeg har stillet jer over for nogle
esoteriske kendsgerninger, som for den almindelige astrolog,
for en tid i det mindste, må forblive hypoteser og teorier, og
sandsynligvis ikke særligt velkomne. Jeg har fremsat udsagn,
som nødvendigvis er af revolutionerende art og derfor
forstyrrende om end ikke ligefrem usande eller byggende på
præmisser, som fornægter alt det, som den moderne astrolog
har udarbejdet og hidtil holdt af. I denne forbindelse er der to af
disse ideer, som er grundlæggende, hvad sjælens astrologi
angår:
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1. Disciplen, der vender om på livshjulet og gør fremskridt
ved at gå imod uret.

2. Indflydelsen fra det opstigende tegn, som den esoteriske
astrolog mener viser sjælens mulighed og retning til forskel
fra den gunstige lejlighed, der tilbydes personligheden
gennem reaktionslegemets beskaffenhed.

Disse to ideer er klart revolutionerende, og når I så hertil føjer
den nye række planetariske herskere, som jeg har fortalt om, er
det ikke overraskende, hvis I føler det astrologiske emnes uhyre
rækkevidde. Men dette var den første reaktion, som jeg håbede
at få fra jer. Astrologien må nu argumentere fra det universelle
til det specielle, fordi den i fremtiden må beskæftige sig med
sjælens udfoldelse og ikke med personlighedens horoskop som
hidtil.

Jeg vil på dette sted minde jer om, at intet af det, jeg har
sagt, forkaster opstillingen af personlighedens horoskop,
således som man for tiden foretager den for
gennemsnitsmennesket, der vandrer rundt på livets hjul med
uret. Jeg har kun ført astrologien om menneskets bevidsthed,
om Sol-englen, om tankens søn, det åndelige menneske, ind i
jeres astrologiske forskningsområde.

I den sidste del af dette århundrede vil det, som jeg har
meddelt jer, vise sig at være sandt; det vil forholde sig således,
når det drejer sig om disciple, højt udviklede aspiranter og
indviede. Den gamle eksoteriske astrologi vil stadig eksistere
og vise sin nytte, [side 450] hvad angår
gennemsnitsmennesket, der er koncentreret i sit
personlighedsliv og rettet imod den materielle verden.

Store fremskridt hen mod den rigtige forståelse af
astrologien vil komme senere, når visse nye meditationer over
zodiakens tolv tegn er gjort tilgængelige. Når verden igen har
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vænnet sig til en roligere levevis og forholdene er blevet
tilpasset en mere stabil rytme, kan disse nye meditationer
danne et stærkt og nyttigt middel til at »oplyse livets net« og
skabe en mere effektiv, åndelig livsførelse blandt mennesker.

Problemet er det samme for alle disciple. Det består i på
samme tid at leve pilgrimmens intenst følsomme indre liv på
livets vej og leve som menneske i en verden af menneskelige
begivenheder; at leve den forpligtede discipels gruppeliv og
menneskehedens masseliv; at opfylde sin egen åndelige skæbne
gennem en behersket personlighed og på samme tid fuldt ud
deltage i menneskehedens liv på Jorden – dette er ikke nogen
let opgave.

Vi har fuldført det, som jeg følte var muligt at videregive
vedrørende videnskaben om triangler – en videnskab, som
angår hele det subjektive manifestationsmønster, og hvis
betydning har et nært samhørighedsforhold til manifestationens
treenighed. Et andet navn for denne videnskab er videnskaben
om æterisk struktur eller substans. Da det er således,
beskæftiger videnskaben sig med liv, kvalitet og tilsynekomst i
de tre verdener af guddommelig hensigt og vilje, og af den
grund er alt, hvad jeg kan gøre i denne afhandling, at meddele
visse »sæd-tanker« til jer, som – engang i fremtiden – vil
blomstre frem som den grundlæggende videnskab om
relationer. Denne subjektive relation vil være både vertikal og
horisontal, speciel og almengyldig, specifik og generel. Med
menneskehedens nuværende mentale udstyr er det kun muligt
for mennesket at fatte bestemte kendsgerninger og svagt ane
visse intuitive følgeslutninger og ideer. Senere vil det intuitivt
erkende den tilgrundliggende idé-struktur og fornemme den
principielle syntese, som livet selv indeholder. Derfor kan I i
dag ikke gå længere end til det, jeg har meddelt jer nu.

Men i efterkrigstiden vil alt dette ændre sig. Når først man
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[side 451] slipper fri af de nervøse spændinger, og udviklingen
i verden igen er stabiliseret, vil menneskeheden overgå sig selv.
De åndelige værdier vil træde tydeligere frem, kendsgerningen
om den indre verden vil ikke længere blive draget i tvivl, idet
menneskets voksende sensitivitet sætter det i stand til at
reagere på de højere indtryk og den indre inspiration; dets evne
til at leve åndens vertikale liv og omverdenens horisontale liv
vil vokse for hvert årti.

Derefter vil livets forhold til formen, åndens til legemet,
sjælens til personligheden manifestere sig på kvalitetsområdet,
og kvaliteten af det umiddelbare guddommelige aspekt,
Kristusbevidstheden, vil træde frem på en måde, som ingen i
dag kunne drømme om – selv ikke de mest fremskredne
tænkere. At spekulere over dette er for jeres vedkommende
nytteløst. Tiden alene vil vise sandfærdigheden af det billede,
jeg har tegnet, og gyldigheden af den indre åndelige struktur.
Denne struktur har altid været til stede, men den har været
stærkt overskygget af menneskehedens materielle begær. En
tyk skorpe (hvis jeg tør bruge et sådant ord) af tankeformer
tilslører og skjuler det indre rige af skønhed og mening, af
kvalitet og åndelig bevidsthed. Denne skorpe er nu ved at blive
bortsprængt af de nuværende katastrofale forhold i verden.
Menneskene vil ved slutningen af verdenskrigen (1939-45) føle
det, som om de intet havde tilbage, de vil føle sig forarmede og
berøvet alt, hvad der gør livet værd at leve – så afhængige er de
blevet af den såkaldt høje levestandard. Men disse holdninger
vil tjene som trædesten til et nyt liv og en bedre og enklere
levevis; nye værdier vil blive frigivet og blive forstået af
mennesker, og nye mål vil blive åbenbaret. Og i
menneskehedens erfaring vil den dag komme, da menneskene
vil se tilbage på århundrederne før krigen og undres over deres
blindhed og blive bestyrtede over deres selviske og
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materialistiske fortid. Fremtiden vil lyse med en større
stråleglans, og skønt der vil findes vanskeligheder og
problemer som følge af verdensreformen og de nye relationer
mellem det åndelige menneske og dets materielle omgivelser,
vil fremtiden vise sig at være det bedste af det, der endnu er
hændt. Vanskeligheder vil der findes på alle plan helt frem til
den sidste [side 452] indvielse, men livsprocessens
nedbrydningskraft vil aldrig mere blive så kraftig. Grunden til
dette er, at menneskeheden nu helt tydeligt er ved at bryde ud
af materiens trældom, og i sådanne tilfælde løber
nedbrydningen parallelt med den nedstigende ånds pres på den
genstridige materie. Tænk over denne udtalelse.
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[side 453-454]

KAPITEL IV

De hellige og de ikke-hellige planeter

Indledende bemærkninger.
1. Centrene, strålerne og tegnene.
2. Racerne, strålerne og tegnene.
3. Planetariske og systemiske centre.
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[side 455]

KAPITEL IV

De hellige og de ikke-hellige planeter

Indledende bemærkninger

Som I kan tænke jer, er der kun lidt, jeg kan sige om dette
emne, for det vedrører et af de store og vigtige
indvielsesmysterier. Det drejer sig om de planetariske Logois
åndelige status, disse store væsener, i hvem alle livsformer på
alle planeter lever, røres og har deres væren. Det omhandler
deres evolutionstrin, deres mål og bestræbelser på den
kosmiske vej og den indvielse, som de – i deres enestående og
ufattelige livsfylde – forbereder sig til.

Principielt kunne man måske sige, at en planet betragtes
som »hellig«, når dens iboende åndelige væsen har taget fem af
de store kosmiske indvielser, og at en »ikke-hellig« planet er en
planet, hvis planetariske Logos ikke har taget disse indvielser.
Dette er en utilstrækkelig definition, som overhovedet kun kan
forstås, hvis man betænker, at indvielse er en proces, hvorved
der udvikles en stedse mere omfattende inklusivitet.

a. Mennesket bliver altomfattende i planetarisk forstand; de
fem store indvielser, som det til sidst tager, giver
mennesket et bevidsthedsområde, der rækker uendelig langt
ud over det, som det i øjeblikket kan fatte. Disse indvielser
skænker det »planetens frihed«. Mennesket er derefter
modtagelig over for alle bevidsthedstilstande inden for
planetens indflydelsessfære og bliver efterhånden sensitiv
over for ydre planetarisk perception.
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b. En Logos for en ikke-hellig planet bliver altomfattende i sin
bevidsthed over for alt, hvad der findes inden for det solare
indflydelsesområde. Den opretter en esoterisk »forstående
forbindelse« med alt, hvad der lever i en Sol-Logos'
manifestationslegeme og viser ligeledes en sensitiv reaktion
på den livskvalitet, [side 456] der besjæler Solen Sirius.
Den har taget tre kosmiske indvielser.

c. En Logos for en hellig planet har hævet sig over den viden,
de reaktioner og den genklang, som udelukkende stammer
fra solsystemet og er bevidst om eller vitalt modtagelig over
for Sirius' liv, og den begynder at reagere bevidst på de
vibratoriske indflydelser fra Plejaderne. I må i denne
forbindelse betænke, at Plejaderne – selv om de betragtes
som legemliggørelsen af materieaspektet i manifestation – i
virkeligheden og bogstaveligt talt er udtryk for det
livsprincip, som vi kalder livskraft, prana i dens forskellige
stadier eller grader, æter eller substans.

En Logos for en hellig planet har taget fem kosmiske
indvielser.

d. Et solsystems Logos kaldes esoterisk for »den hellige
triangel af altomfattende kraft«, fordi dette store væsen i sin
koncentrerede bevidsthed omfatter Store Bjørns,
Plejadernes og Sirius' manifestationsområder. De er for den,
hvad hjerte-, hoved- og strubecentret er for den udviklede
indviede på denne planet. Den har taget indvielser, som den
højest indviede på vor jord ikke har den ringeste forestilling
om. Glem ikke, hvad jeg har fortalt jer andre steder, at der
er guddommelige aspekter og guddommelige særpræg, som
endnu er fuldstændigt skjult for selv den mest fremskredne
del af menneskeheden. Intet menneske, der befinder sig på
et trin under den tredje indvielse, kan blot svagt ane eller
reagere på disse faktorer, der ligger til grund for den
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eksisterende guddommelige manifestation. I dag er man
blot lige begyndt at forstå betydningen af vilje til forskel fra
beslutsomhed, styrke og målbevidst hensigt. Ligesom en
diskussion om intuitionen eller om den evige åbenbarings
væsen ville være fuldkommen meningsløs for vildmanden i
den mørkeste del af de uudviklede områder på Jorden,
således ville en diskussion om disse ukendte guddommelige
attributter være meningsløs for jer. Alt, hvad I kan fatte (og
det med yderste [side 457] vanskelighed) er de tre
guddommelige aspekter – vilje, kærlighed og intelligens.
Der er andre, for vor Logos er et syvfoldigt væsen, og
yderligere fire aspekter er endnu ikke åbenbaret for
menneskeheden, selv om Hierarkiet fornemmer dem. De er
mål, som de planetariske Logoi inden for det solare
indflydelsesområde skænker deres esoteriske åndelige
opmærksomhed.

I vil derfor se, at det afsnit af vor lære, som vi nu tager fat på,
nødvendigvis må blive kortfattet, fordi vi skal beskæftige os
med faktorer, som må forblive uforståelige. Det vil derfor være
tidsspilde at foretage andet end en kort gennemgang af disse
ting.

En vis forståelse af forskellen mellem en hellig og en ikke-
hellig planet vil indfinde sig, hvis I kan indse, at der er en
parallel overensstemmelse mellem den indviedes bevidsthed
(til og med den tredje indvielse) og bevidstheden hos en ikke-
hellig planets Logos. Sjæl og legeme, bevidsthed og form
forenes, og der finder en tydelig sammensmeltning sted. To
guddommelige aspekter er i færd med at slutte en tæt
forbindelse med hinanden. Disciplen bringer denne forbindelse
i stand inden for sit eget lille system; den planetariske Logos i
et langt større omfang inden for sit indflydelsesområde og
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herredømme. I denne proces fører den alle fire naturriger med
sig. For begge disse væsener – det mikrokosmiske og det
makrokosmiske – frembringer denne sammensmeltning
transfiguration, den tredje indvielse. Den hellige planets Logos
har ført det guddommelige arbejde endnu længere og er optaget
af opgaven med at forbinde det højere guddommelige aspekt,
monadens, viljesaspektet, til en enhed af bevidst reaktion og
aktivitet. Når dette er fuldført, sammensmelter vilje, kærlighed
og intelligens, og ånd, sjæl og legeme er ét. Derefter vil
kvaliteten af det guddommelige udtryk være guddommelig
hensigt, tilskyndet af vilje, motiveret af kærlighed og ført
videre med intelligens.

Astrologer bør her lægge mærke til, at de i deres arbejde
ved behandlingen af de 12 felter eller sjælens huse ikke har
taget behørig [side 458] hensyn til, om planeten er hellig eller
ej. Indflydelserne fra en hellig planet eller en ikke-hellig planet
er meget forskellige, for den ene planet vil hovedsagelig
påvirke livet i de tre verdener, mens den anden, en hellig
planet, vil yde hjælp i de processer, der fører til
sammensmeltningen af sjæl og legeme, af bevidsthed og form;
den vil også bevirke en ansporing af intuitionen (den åndelige
sjæl), som er monadens lavere aspekt. Der findes, som I ved,
syv hellige planeter:

1. Vulkan 4. Jupiter
2. Merkur 5. Saturn
3. Venus 6. Neptun

7. Uranus

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



Der er kun fem ikke-hellige planeter:

1. Mars 4. Månen, der tilslører en
2. Jorden skjult planet.
3. Pluto 5. Solen, der tilslører en 

planet.

Det er her interessant at bemærke, at de ikke-hellige planeter
styrer første, fjerde, femte og ottende hus i den mindre zodiak.
Vor jord er også en ikke-hellig planet. Vi har derfor fire ikke-
hellige planeter, der hersker over eller styrer en femte ikke-
hellig planet – det svarer til det lavere menneskes fire aspekter.
Der er først den fysiske ydre skal, det æteriske eller vitale
legeme, det astrale legeme og det mentale legeme, samt en
sammensmeltning med det femte legeme, personligheden. Vor
planetariske Logos' opgave og alle fremskredne menneskers
opgave ses tydeligt. Fra en større og mere synteseskabende
synsvinkel ser vi de fire naturriger og det tilslørede femte rige,
Guds rige.

Set fra en anden synsvinkel har vi:

Aries – styret af Mars.
Cancer – styret af Månen, der tilslører en hellig planet. 
[side 459]
Leo – styret af Solen, der tilslører en hellig planet.
Scorpio – styret af Pluto.

I vil lægge mærke til, at Pluto og ikke Mars nævnes her af mig
som en ikke-hellig planet, der styrer Scorpio. Grunden til dette
er, at der er en forbindelse mellem Mars og Pluto analog med
den, der er mellem Venus og Jorden. Esoterisk set er Mars
Plutos alter ego; Plutos aktivitet i vor tid, og i denne mindre
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verdenscyklus, er meget betydningsfuld på grund af dens
esoteriske tilnærmelse til Jorden, som den tilskyndes til på
grund af, at Mars-energien stimulerer dens vitalitet. Jorden,
Mars og Pluto danner en interessant triangel, hvor Venus bag
scenen optræder som den tilskyndende sjæl, der søger en hurtig
integrering af personligheden. Denne triangel bør ikke
glemmes, når man stiller horoskopet, fordi den antyder en
relation og en mulighed, som (omend ikke så ofte) kan være en
vigtig, afgørende faktor, før mennesket betræder prøvestadiets
vej. De fire huse, styret af de fire ikke-hellige planeter (Solen
ikke medregnet) er personlighedshuse, verdsligt orienteret, og
årsagen hertil er nærliggende. De syv andre huse, som styres af
de syv hellige planeter, er ikke slet så materielle, ej heller er de
så eksoterisk orienterede; alligevel antyder alle tolv huse
begrænsning eller det, der afholder husets beboer fra at udvikle
sin bevidsthed, hvis den tillader sig at blive holdt fangen af
dem. På den anden side byder de den muligheder, hvis den er
orienteret mod det højere liv.

Jeg vil gerne igen påpege, at Mars er formidleren af sjette
stråles kraft, og dette gør første hus, handlingens hus, der
indvirker på det fysiske legeme, til den begejstrede tilhængers
hus, den som kæmper for det, den begærer, eller for det, den
higer efter. Krigeren, der kæmper for en sag, inkarnerer på
handlingens slagmark, Jorden, som i sig selv er et udtryk for
den tredje stråle for intelligent aktivitet. Aries, første hus, og
Mars og Jorden indleder kamp, der er koncentreret i formen.

Endvidere er Månen herskeren i Cancer, den er beslægtet
med fjerde stråle og hersker over fjerde hus. Her har vi det
begreb, at [side 460] formen er vogteren af den levende,
åndelige essens, af hjemmet, hvad enten dette hjem er det
fjerde eller laveste aspekt af personligheden eller det fjerde
naturrige, men alle styret af den fjerde stråle for harmoni
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gennem konflikt – en harmoni, der skal udarbejdes i formen på
Jorden.

Solen, formidleren af 2. stråles energi, styrer femte hus eller
sjælens hus, i dette tilfælde kausallegemet; Leos kraft er også
involveret, den selvbevidste sjæls kraft. Det åndelige
menneske, der er sig sin identitet bevidst, siger i dette hus:
»Jeg er alle tings evige årsag. Jeg er, og jeg eksisterer«. 2.
stråles dualitet erkendes først i femte hus af mennesket, det
legemliggjorde femte princip.

Pluto formidler første stråles energi og styrer Scorpio,
discipelskabets tegn og tegnet for det menneske, der er rede til
den sammensmeltning, som er kommet i stand gennem de
hellige planeters indflydelse; Pluto styrer ligeledes huset for
store adskillelser og død. »Guds pil gennemborer hjertet, og
døden indtræffer«. Men i denne forbindelse må man huske, at
døden i sidste instans fremkaldes af sjælen. Det er sjælen, der
afskyder dødens pil. (Den opadrettede pil er det astrologiske
symbol for Pluto).

Det er først i den nuværende cyklus, at Solen og Månen
»tilslører« bestemte planeter og er blevet eksoteriske symboler
for visse esoteriske kræfter. Efterhånden som evolutionen
skrider frem, vil planeterne ikke være tilslørede. Deres
indflydelser vil ikke komme så langt borte fra. I øjeblikket er
menneskehedens mekanisme for størstedelen ikke indstillet på
at kunne modtage strålerne fra Vulkan, Uranus eller Neptun,
mens Pluto i vor tid kun fremkalder reaktion fra grupper eller
fra de disciple, der er tilstrækkeligt udviklet til at reagere
rigtigt. De tre tilslørede planeter – Vulkan, Uranus og Neptun –
er alle hellige planeter, der legemliggør første, syvende og
sjette stråles energier. Vulkan forekommer aldrig som
eksoterisk hersker og kommer først i virkelig aktivitet, når
mennesket befinder sig på vejen, mens Uranus og Neptun er
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herskere for ellevte og tolvte hus og styrer Aquarius og Pisces.
Det vil stå jer klart, hvad dette indebærer.

Det er ikke min hensigt at behandle husene i enkeltheder.
De [side 461] moderne astrologer har udarbejdet dette relativt
tilfredsstillende, for husene vedrører sjælens fængsel og dens
begrænsninger, og dette er der et udbredt kendskab til. Som I
ved, beskæftiger jeg mig med sjælens astrologi og med de
esoteriske planeters indflydelser.

Jeg vil dog her fremsætte tre forslag:

1. Hvis den forskende astrolog vil sætte de esoteriske planeter
i stedet for de ortodokse, eksoteriske planeter (jeg har
antydet dette i forbindelse med zodiakens tegn), vil
astrologen få megen belærende information og (hvis den er
udholdende) bekræftelse på mine ideer.

2. Hvis astrologen vil skelne mellem virkningerne af de
hellige planeter og de ikke-hellige planeter, vil den opdage,
at de hellige planeter bestræber sig for at sammensmelte
personligheden og gøre den til sjælens instrument,
hvorimod de ikke-hellige planeter især influerer på
formnaturen; der kan da strømme meget lys ind vedrørende
tiltrækningskraften mellem modsætningernes par.

3. Hvis astrologen vil studere det »flydende område«, hvor de
planeter, der tilsløres af Solen og Månen, gør sig gældende,
og vil indse, at astrologen (ud fra et studium af det
pågældende individs horoskop og ud fra eventuel anden
viden) må afgøre, hvilket evolutionstrin der er nået, og
hvilken af de tre tilslørede planeter der er herskeren, vil den
opnå megen intuitiv forståelse. Astrologen vil opdage, at
den selv vil kunne kaste meget lys over problemet for
disciplen på prøvestadiets vej, når den beskæftiger sig med
de eksoteriske herskere, og over disciplens problemer, når
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den behandler de esoteriske herskere.

Hvis astrologen vil overveje disse tre punkter og vil være villig
til at anstille forsøg med dem, vil der være gjort et stort skridt i
retning af at afdække sjælens astrologi. Astrologen vil også
finde, at det er nyttigt at udarbejde de højere
overensstemmelser til den materielle [side 462] virkelighed,
som husene står for. Jeg vil f.eks. give jer en idé om disse
overensstemmelser i forbindelse med de to første huse:

Første hus:
Det fysiske legeme eller formen. – Sjælens kausallegeme.
Tilsynekomst eller manifestation. – Sjælens tilsynekomst.
Hovedet. Hjernen. – Hovedcentret.
Personlig aktivitet. – Sjælens udtryk.
Manérer etc. – Stråletyper og -kvaliteter.

Andet hus:
Finanser. Pengecirkulation. – Prana.
Udgifter. – Brug af energi.
Besiddelser. – Beherskelse af formen.
Tab. – Trækken sig tilbage fra materien.
Vinding. – Erhvervelse af åndelige kræfter.

De ti andre huse kan I selv udarbejde. Det er f.eks. interessant
at bemærke i forbindelse med 2. hus (og samme idé kan
anvendes på alle husene), at Taurus, illuminationens moder, og
Venus, tænkeevnens ædle giver, samt den legemliggjorde sjæl,
er forbundet og aktive i dette hus. Materiens lys og sjælens lys
har begge at gøre med brugen af energi og med problemet
vedrørende det, som begæres, det som betragtes som tab, og
det som skal være det opnåede mål. Det er derfor huset for
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værdier – materielle eller åndelige.

1. Centrene, strålerne og tegnene

Vi kommer nu til en kort og utilstrækkelig, men, håber jeg,
tankevækkende betragtning over centrene, således som de er
forbundet med planeterne, idet vi ser disse planeter som
stråleindflydelsernes udtryksmiddel og formidlere. I vil indse,
at jeg stort set kun beskæftiger mig med vekselvirkningen
mellem planeterne og centrene i den udstrækning, de angår
mennesket, da denne vekselvirkning er afhængig af:

[side 463]

1. Evolutionsstadiet.
2. Livets brændpunkt, hvad enten det ligger

a. under mellemgulvet,
b. over mellemgulvet,
c. eller midt i overføringsprocessen fra det lavere til det

højere.

3. Personlighedens og sjælens stråler.
4. Centrenes tilstand, hvad enten de er vakt, ved at vågne eller

endnu er i hvile.

Det er kun muligt at generalisere, da emnet er så uhyre
omfattende, og da der findes så umådelig mange enkeltheder i
hændelsernes verden. Dette kompliceres yderligere ved den
kendsgerning, at der, selv om der er syv store centre, er tolv
planeter, som – i tid og rum – influerer på centrene. Det er de
indviedes centre, der alene styres af de syv hellige planeter; hos
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almindelige mennesker dominerer nogle af de hellige planeter
og nogle af de ikke-hellige. Hos det uudviklede menneske
styrer de fem ikke-hellige planeter, mens hoved- og
hjertecentret beherskes af to hellige planeter, som bestemmes
af sjælens og personlighedens stråler. Da stråletypen først
træder frem, når der er et vist mål af fremskreden udvikling, vil
det stå jer klart, at emnet derved kompliceres endnu mere, og at
dogmatiske påstande først er mulige, når astrologen bliver klar
over det pågældende menneskes to hovedstråler.

Ikke desto mindre kan man fremsætte visse grundlæggende
påstande:

1. Alle centrene styres af en eller anden af strålerne.
2. 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:

[side 464]

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

3. Den almindelige menneskehed styres af de eksoteriske
planeter; den fremskredne menneskehed, disciple og
indviede af de esoteriske planeter.

4. Soltegnet – med de eksoteriske planetariske herskere –
styrer personligheden, og viser arv og udrustning; det er en
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sammenfatning af det, som har været og giver således
baggrunden.

5. Det opstigende tegn, med de esoteriske planetariske
herskere, angiver sjælens mål og viser vejen til den fremtid,
hvor lejlighed gives.

6. Det horoskop, der er bygget op omkring soltegnet, er
tilstrækkeligt for den almindelige menneskehed. De
eksoteriske planeter hersker, og mennesket lever inden for
de tolv huses begrænsninger.

7. Det omkring det opstigende tegn opbyggede horoskop, med
de esoteriske planeter som herskere, vil gengive disciplens
skæbne. Som jeg har fortalt jer, vil disciplen senere være
modtagelig over for indflydelserne fra de tolv arme på de
tre kors, idet de lader deres indflydelser strømme gennem
de esoteriske planetariske herskere via de tolv huse.

8. Soltegnet, som styres af de herskende esoteriske planeter og
det opstigende tegn, der også styres af de esoteriske
planeter, kan begge bruges ved opstillingen af horoskopet
for den indviede; når de lægges oven på hinanden, vil den
indviedes ydre liv i de tre verdener og det indre liv af
subjektiv erkendelse blive synlig. Dette med at lægge
horoskoperne oven på hinanden vil være et særkende for
den nye astrologi.

9. Når soltegnet med de eksoteriske herskere er blevet
udarbejdet [side 465] i et horoskop, og det opstigende tegn
med de esoteriske herskere også er blevet udarbejdet,
hvorefter de to horoskoper er blevet lagt oven på hinanden,
vil disciplens problem i en enkelt inkarnation træde frem.

Hvis man føjer disse udtalelser til mine tre tidligere, får man
tolv forslag med hensyn til den retning, i hvilken den nye
astrologiske forskning kan bevæge sig, og dette vil bekræfte
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den astrologiske bevisførelses nøjagtighed og vil være en
garanti for sandheden af det, jeg fortæller jer.

Det er lige så umuligt at afgøre, hvilke af de planetariske
indflydelser, der indvirker på centrene i det fjerde naturrige
eller i Jorden (når man betragter denne som den planetariske
Logos' legeme), som det er med hensyn til centrene i det
enkelte menneske, medmindre man kender evolutionstrinet, og
det kan afgøres, på hvilket stadium af vejen tilbage formens
beboer – i makrokosmisk eller mikrokosmisk forstand –
befinder sig. Hele dette emne er bestandig underkastet
forandringer, ligesom det enkelte menneske ustandseligt
ændrer sit brændpunkt eller, som man vil kunne se, snart virker
i det ene område af sit »kraftlegeme« (de tre substanslegemer)
og snart i det andet.

Enhver ændring af personligheden bringer en anden slags
strålekraft med sig, og enhver stråle styrer eller formidler sine
kræfter gennem det ene eller det andet af de syv centre;
soltegnet vil være forskelligt for hver inkarnation og vil
nødvendigvis føre til et andet opstigende tegn og derfor til en
fuldstændig ny gruppe af planetariske indflydelser. Således
bliver centrene i det vitale legeme udsat for forskelligartede
belastninger og stimulering. I det ene liv kan den pågældende
stimulering gå i retning af at belive solar plexus eller drive
dette centers energier opad til dets højere overføringspunkt,
hjertecentret. I en anden tilværelse kan den måske koncentrere
sig i strubecentret og ved indirekte aktivitet påvirke
sakralcentret og – ifølge den store lov om tiltrækning – bevirke,
at kraften hæves op til et højere skabende brændpunkt.

Som I godt ved teoretisk, er videnskaben om okkultisme
ensbetydende [side 466] med videnskaben om energier og om
de kræfter, som de indvirker på; dette fører med hensyn til det
enkelte menneske og de højere og lavere centre i det
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menneskelige legeme til videnskaben om laya-yoga eller
videnskaben om kraftcentrene. Disse centre kommer for deres
vedkommende i henhold til den astrologiske bevisførelse under
indflydelse af bestemte planetariske herskere. Disse herskere
sætter dem efter tur i forbindelse med visse store kraft-
triangler, dannet af tre vigtige betingende stjernebilleder.
Derfor bliver videnskaben om trianglerne og den dertil hørende
videnskab om esoterisk astrologi så stærkt fremhævet; dette må
uundgåeligt give sig udslag i udtryk som energi – modtaget,
overført og anvendt energi – og kaste lys over de dunkle
faktorer, der betinger centrene, og således gøre mennesket til
det, det til enhver tid er. Det er rigtigt, når man siger, at
okkultistens verden er en verden af energi, af kræfter og deres
oprindelse, deres anslagspunkt og metoderne, hvorved de
assimileres og overføres eller elimineres. Medmindre der
imidlertid findes en videnskabelig metode til forståelse, en eller
anden måde, hvorpå man kan tilpasse livet til disse faktorer, og
en eller anden forsøgsproces, der bekræfter disse
kendsgerninger, må denne udtalelse forblive relativ værdiløs
for det intelligente menneske; den er og bliver en form for
hypotese, der kan bevises eller modbevises. Det menneske,
som forsøger at mestre sin lavere natur og har sat sig det mål at
bringe sin iboende guddommelighed til udtryk, har brug for en
gylden tråd, hvormed det kan finde vej ud af forvirringens
labyrint og ud af områderne for spekulationer og tvivl. Denne
forskningsproces, denne logiske udvikling og bevisførelse vil
videnskaben om den esoteriske astrologi og dens
hjælpevidenskaber til sidst levere. Grunden er allerede lagt.
Hvad jeg her siger kan føre endnu et skridt fremad og til mere
lys. Man kunne her sige, at så længe antahkaranaen (lysbroen
mellem den højere og den lavere tænkning, mellem den
åndelige triade og den trefoldige personlighed) ikke er endeligt
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opbygget, vil disse videnskaber forblive dunkle for
gennemsnitsmenneskets forstand. Men når først intuitionen
bliver virksom, [side 467] via antahkaranaen, vil lyset
efterhånden begynde at strømme ind. Verden må begynde at
acceptere og lægge vægt på de intuitive menneskers
konklusioner; de har altid taget de første nødvendige skridt hen
imod udfoldelsen af menneskets bevidsthed. Det er
mangfoldigheden af enkeltheder, som først og fremmest er
ansvarlig for forvirringen. Intuitionen (som filosoffen forstår
den) er evnen til at nå til erkendelse gennem aktiviteten af en
medfødt sans uden tankemæssig og logisk virksomhed.
Intuitionen bliver aktiv, når den lavere tænkeevnes kilder er
blevet brugt, udforsket og udtømt. Da, og først da, begynder
den sande intuition at virke. Det er sansen for syntese, evnen til
at tænke i store sammenhænge og til at komme i forbindelse
med årsagsverdenen. Når dette bliver muligt, vil den forskende
astrolog opdage, at det komplicerede ved problemet vil
forsvinde og enkelthederne blive overskuelige, og på en sådan
måde, at helheden vil vise sig i et blændende lys af vished. I
vor tid kan de studerende ikke se skoven for bare træer, som
det hedder i ordsproget, og dette ordsprog har ret. Disse
videnskaber støtter hinanden i fortolkningen.

I løbet af menneskehedens nuværende livscyklus vil man se
af forholdet mellem centrene og strålerne, og følgelig mellem
centrene og planeterne, at centrene styres af følgende stråler:
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GENNEMSNITSMENNESKET – EKSOTERISKE PLANETER

1. Hovedcentret. . . . . . . . . . . 1. stråle.. . . . . . . . . . . . Pluto

2. Ajnacentret. . . . . . . . . . . . 5. stråle.. . . . . . . . . . . . Venus

3. Strubecentret. . . . . . . . . . . 3. stråle.. . . . . . . . . . . . Jorden

4. Hjertecentret. . . . . . . . . . . 2. stråle.. . . . . . . . . . . . Solen

5. Solar plexus.. . . . . . . . . . . 6. stråle.. . . . . . . . . . . . Mars

6. Sakralcentret. . . . . . . . . . . 7. stråle.. . . . . . . . . . . . Uranus

7. Rygsøjlens basis. . . . . . . . 1. stråle.. . . . . . . . . . . . Pluto

[side 468]

DISCIPLE INDVIEDE – ESOTERISKE PLANETER

1. Hovedcentret. . . . . . . . . . . 1. stråle.. . . . . . . . . . . . Vulkan

2. Ajnacentret. . . . . . . . . . . . 5. stråle.. . . . . . . . . . . . Venus

3. Strubecentret. . . . . . . . . . . 3. stråle.. . . . . . . . . . . . Saturn

4. Hjertecentret. . . . . . . . . . . 2. stråle.. . . . . . . . . . . . Jupiter

5. Solar plexus.. . . . . . . . . . . 6. stråle.. . . . . . . . . . . . Neptun

6. Sakralcentret. . . . . . . . . . . 7. stråle.. . . . . . . . . . . . Uranus

7. Rygsøjlens basis. . . . . . . . 1. stråle.. . . . . . . . . . . . Pluto

Til disse stråler må føjes (for begge grupper af mennesker) den
fjerde stråle, der styrer menneskeheden selv som et center i den
planetariske Logos' legeme og således bringer alle
stråleindflydelserne ind i en syvfoldig energistrøm, som virker
på det lavere selv i de tre verdener, eller på dem, der er ved at
indgå i eller er en del af det femte naturrige. Det, der forstærker
problemet for menneskeheden som helhed, er det enkelte
menneskes problem inden for denne helhed. Til de indflydelser,
som det som enkeltmenneske er underlagt på grund af sin fortid
og sit eget specielle horoskop, og til de indflydelser, som det
har andel i som en del af det fjerde naturrige, må føjes
virkningerne af dets to hovedstråler (personlighedens og
egoets). Disse viser arten af dets mekanisme og dets sjæls
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kvalitet. Det må heller ikke glemmes, at dets syv centre står i
nær forbindelse med de planetariske centre, og at det influeres
ikke blot af centrene i sit eget væsen og af deres stråler, men
også af de centre, der findes i menneskeriget samt af de
planetariske centre. Disse vil vi nu gå over til at beskæftige os
med.

2. Racerne, strålerne og tegnene

Det tema, som vi nu skal se på, har almen interesse, men ikke
individuel betydning. Ligesom man altid må argumentere ud
fra det universelle til det specielle, er det væsentligt, at
menneskeheden bringer sin egen mekanisme i forbindelse med
den større mekanisme, som det planetariske liv virker igennem,
og betragter [side 469] sin sjæl som en uendelig lille del af
verdenssjælen. Det er derfor nødvendigt for mennesket at
forbinde sit soltegn med sit opstigende tegn og sin sjæl med sin
personlighed, idet det ser begge som aspekter og væsentlige
bestanddele af menneskeslægten. Dette vil mere og mere være
tilfældet. Denne proces viser sig allerede i den bestandig
ekspanderende gruppe-, folke- og racebevidsthed, som
menneskeheden i dag opviser – en bevidsthed, der viser sig
som en åndelig altomfattende livsindstilling eller som et
abnormt og ondt forsøg (set ud fra sjælens standpunkt) på at
sammenslutte og sammensmelte alle nationer i én
verdensorden, som er baseret på materielle interesser og
behersket af materielle visioner. Der var intet åndeligt ved de
visioner, der kom fra lederne af de magter, som blev kaldt
aksemagterne. Men menneskehedens åndelige målsætning
vokser langsomt, og den store lov om modsætninger vil til sidst
bringe illumination.

Jeg kommer med disse kommentarer til den nuværende
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verdenssituation, for hvis ikke det, jeg har at sige, vil være af
praktisk værdi i løbet af dette skæbnetunge århundrede, kunne
jeg lige så godt arbejde med andre måder og metoder til at
højne menneskehedens bevidsthed. Men der er mennesker, der
ser tingene klart, og som vil gøre god brug af de meddelte
sandheder, og det er for dem, jeg skriver.

Vort tema vedrører de planetariske centre, de stråler og de
tegn, der styrer og hersker over dem. Jeg vil først og fremmest
henlede jeres opmærksomhed på følgende kendsgerninger, som
kan tåle at blive gentaget:

1. Vor jord, der er en ikke-hellig planet, er i færd med at blive
en hellig planet. Dette betyder en overgangsperiode med
omvæltninger, kaos og vanskeligheder.

2. Denne overførelse fra de lave bevidsthedstilstande, som
kommer til udtryk gennem de lavere centre, til en højere
tilstand, kan og vil finde sted i denne verdensperiode og i
dette århundrede, hvis menneskeheden vil det, hvis
lyskræfterne til sidst sejrer, og hvis den nye verdensorden
opstår. Dette vil ske, [side 470] hvis krigens lektie bliver
lært, og hvis man handler ret derefter.

3. Der er desuden tre faktorer, man må have i erindring.

a. Hele problemet er mere omfattende, end menneskets
bevidsthed overhovedet kan fatte, fordi det vedrører
livserfaringen og et krisepunkt i den planetariske Logos'
liv.

b. Han, verdens herre, frigør nye energier i formaspektet,
dvs. i de forskellige naturrigers liv og livsformer.
Menneskeheden, der er længst i udviklingen – både hvad
mekanismen og bevidstheden angår – er punktet for den
største reaktion. Mineralriget er, gennem den overdrevne
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anvendelse af dets form til opfyldelse af
krigsfornødenheder – ammunition, skibe og
flyvemaskiner, etc. – stærkt påvirket, ligesom f.eks.
bygninger i bomberamte byer; planteriget er næsten lige
så stærkt påvirket gennem ødelæggelsen af uhyre store
skovstrækninger, marker og vidtstrakte områder af
vegetation.

c. Shamballa-kraften, der således udøver sit
nedbrydningsværk, er et aspekt af den planetariske
Logos' vilje og hensigt, men dens første og vigtigste
virkning har været at stimulere visse store ikke-åndelige
gruppers vilje-til-magt og vilje-til-at-eje. Senere vil dette
viljesaspekt vække viljen-til-det-gode og viljen-til-at-
opbygge, og dette vil menneskeheden i stor udstrækning
reagere på. Således vil det onde, som nu er ved at blive
udspredt af modstanderne af lysets kræfter, blive
neutraliseret af mænd og kvinder af god vilje, der er fast
besluttet på at arbejde for det gode for helheden, og ikke
kun for en del heraf.

Man kunne derfor sige, at det, som virkelig finder sted i verden
i dag, er overførelsen af den planetariske solar plexus energi til
det planetariske hjertecenter. Begærets, aggressionens,
forblændelsens og begærlighedens kræfter vil blive
transmuteret i lidelsens og den brændende smertes nuværende
smelteovn og vil blive opløftet til hjertecentret. Dér vil de
forandres til offerkraft, til total [side 471] hengivelse, til klar
vision af helheden og til samarbejde; dette er et aspekt af
princippet om at dele.

Dette er ikke idealistisk eller mystisk tale. Jeg fremhæver
det mål, der ligger umiddelbart foran os; jeg peger på noget, der
er et problem for vor planetariske guddom. Jeg giver jer nøglen
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til en videnskabelig proces, som foregår for øjnene af os, og
som i dag har nået et krisepunkt.

Da dette er den ariske eller femte rodrace (og jeg bruger
ikke denne vending i den tyske materialistisk usande
opfattelse), er der i dag i Hans legeme, i hvem vi lever, røres og
har vor væren, fem brændpunkter af åndelig energi, der
kommer til udtryk gennem fem vakte centre i dette legeme.
Disse fem centre er:

1. Genève. – Det europæiske kontinent.
2. London. – Det britiske Commonwealth of nations.
3. New York. – Det amerikanske kontinent.
4. Darjeeling. – Central- og Vestasien.
5. Tokyo. – Det fjerne østen.

I dag bliver disse fem centre på unormal og forsætlig vis
stimuleret og belivet. Den energi, der udstrømmer derfra, virker
meget stærkt ind på verden og indeholder et stort håb for
fremtiden, men frembringer i høj grad splittende og katastrofale
virkninger, hvad den materielle side af menneskelivet angår.
Der er to centre i det planetariske liv, som endnu er relativt
uvirksomme, for så vidt angår virkninger på verdensbasis. Dem
tilskriver jeg ingen brændpunkter, men vil blot nævne, at man
på det afrikanske kontinent en dag vil finde ét, og senere
(mange millioner år frem i tiden) vil opdage endnu et
brændpunkt i nærheden af Australien. Det er imidlertid de fem
centre i denne femte rodrace, som vi beskæftiger os med.

Den kraft, som centret i Genève lader komme til udtryk (for
tiden endnu uden effekt, men dette vil senere ændre sig), er
kraften fra den anden stråle for kærlighed-visdom, hvor
hovedvægten for tiden lægges på den inklusive kvalitet. Den
består i [side 472] »at sammenføje i broderlig kærlighed« og i
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at lade tjenestens væsen komme til udtryk. Dette planetariske
center, som betinger det lille land Schweiz, har haft en meget
kraftig virkning på dette land; ved et studium af disse
virkninger vil der vise sig fremtidige muligheder for verden,
når først dette centers energi flyder mere jævnt. Det har
sammensmeltet tre stærke racetyper i en gruppe og ikke kun
ladet fremstå en opblanding som i De forenede Stater; det har
fået to forholdsvis modstridende retninger af den kristne tro til
at arbejde sammen med et minimum af gnidninger; det har
ladet Genève være oprindelsesstedet for Røde Kors – den
verdensomspændende virksomhed, der arbejder upartisk med
og for alle landes statsborgere og for fanger fra alle nationer;
det husede det sørgelige, men velmente eksperiment, der
kaldtes Folkenes Forbund; det er det center, som beskyttede
dette lille land mod aksemagternes aggressive fremmarch.
Dette centers motto eller kendetegn er »Jeg søger at
sammensmelte, at forene og tjene«.

Den kraft, som er koncentreret i London, er den første stråle
for vilje eller magt i sit opbyggende aspekt og ikke i sit
nedbrydende aspekt. Her forsøges med stor opofrelse tjeneste
for helheden, og bestræbelsen går ud på at lade loven om
syntese komme til udtryk; det er den nye impuls, der
udstrømmer fra Shamballa. Derfor har mange nationers
regeringer fået asyl i Storbritannien. Ligeledes vil, hvis lysets
kræfter sejrer på grund af menneskehedens medvirken, den
energi, der kommer til udtryk gennem dette magtfulde
imperium, have kraft til at oprette en verdensorden af
intelligent retfærdighed og en rimelig fordeling af goderne.
Denne krafts ledemotiv er »Jeg tjener«, som jeg tidligere har
fortalt jer i denne afhandling (se den sidste side i En afhandling
om de Syv Stråler, bind I).

Den kraft, der kommer til udtryk gennem centret New
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York, er kraften fra den sjette stråle for hengivenhed eller
idealisme. Heraf opstår både de konflikter, som man finder alle
vegne mellem de forskellige ideologier, og den store konflikt,
der består mellem dem, der repræsenterer det store ideal for
verdensenhed [side 473] forårsaget af lyskræfternes forenede
bestræbelse under medvirken af alle de demokratiske nationers
fælles indsats, og den separatistiske, materialistiske indstilling
hos dem, der søger at afholde De forenede Stater fra at påtage
sig deres ansvar og deres retmæssige plads i verdens
anliggender. Denne sidste gruppe vil, hvis den har held med
sine bestræbelser, nægte De forenede Stater deres andel i
»Gudernes gaver i den kommende fredens tidsalder, der vil
følge efter det nuværende punkt for kritisk suspension«, således
som der står i Den gamle kommentar. Den sjette stråle er enten
krigerisk og aktiv, eller mystisk, fredsommelig, og for
øjeblikket intetsigende, og disse to aspekter indvirker for tiden
på De forenede Stater. Dette verdenscenters grundtone er »Jeg
oplyser vejen«, hvilket er De forenede Staters privilegium, hvis
deres folk vil det og tillader, at verdensomspændende
menneskekærlighed, selvopofrelse (på eget initiativ) og fast
beslutning om at leve i retfærdighed leder deres nuværende
standpunkter og politiske overbevisninger. Dette er langsomt
ved at ske, og de selviske røster fra de blinde idealister, fra de
ængstelige og separatistiske mennesker dør hen. Alt dette sker
under inspiration af en af kærlighed motiveret tjeneste. Således
kan de to store demokratier til sidst genoprette verdensordenen,
afvise den gamle selviskhedens og aggressionens orden og
indlede en ny orden af verdensomspændende forståelse,
fordeling af goderne og fred i verden. Fred vil være resultatet af
forståelse og ret fordeling og ikke udgangspunktet for disse,
som pacifister så ofte påstår.

Den kraft, der på nuværende tidspunkt strømmer gennem
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Darjeeling, er fra første stråle for vilje og magt. Indiens egoiske
stråle er første stråle, og derfor er den første virkning af den
indstrømmende Shamballa-kraft en stimulering af viljen-til-
magt hos alle diktatorer, hvad enten det drejer sig om
aspirerende verdensdiktatorer som Hitler og hans gruppe af
onde mennesker, gejstlige diktatorer i enhver religion,
forretningsdiktatorer i enhver forretningsgruppe i alle dele af
verden eller de mindre diktatorer, tyrannen i hjemmet. Det er
interessant at [side 474] bemærke, at Indiens grundtone er,
»Jeg skjuler lyset«, og dette er blevet udlagt som, at lyset
kommer fra østen, og at Indiens gave til verden er den evige
visdoms lys. Dette er på en måde rigtigt, men det vil vise sig at
være sandt i en videre og dybere forstand. Når det store
livsvæsen, der virker gennem Shamballa, har fuldført sin
hensigt og sit mål og bragt dem til udtryk, vil et lys blive
åbenbaret, som aldrig før har været set eller erkendt. Der er et
ord i den kristne bibel, som hedder »I det lys skal vi se lyset«;
dette betyder, at vi gennem visdommens lys udgydt i vore
hjerter ved hjælp af den evige visdom til sidst skal se selve
livets lys – et begreb, der i dag er meningsløst og uforklarligt
for menneskeheden, men som senere vil blive forstået, når det
nuværende krisepunkt er overvundet. Om dets beskaffenhed og
virkning kan jeg i dag intet sige.

Jeg vil gerne indskyde nogle bemærkninger her. Det er af
stor betydning at gøre sig klart, at Storbritannien og De
forenede Stater er nært forbundet med hinanden, og at denne
forbindelse bevirker, at visse realiteter og aktiviteter er
uundgåelige, når først begge nationers sjæl slår kraftigt
igennem; hertil kommer, at Indien og Storbritannien er
forbundet gennem Storbritanniens første personlighedsstråle og
Indiens egoiske stråle. Det er tydeligt at se, hvad dette
indebærer, og desuden interessant og opmuntrende. Det
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britiske folks bevidsthedsaspekt er støt og roligt ved at gå over
til at udtrykke deres anden stråle sjæl, og er følgelig ved at
benytte lejligheden til at tjene menneskeheden under store ofre.
Det samme skete for det amerikanske folk. Problemet med de
skiftende idealer er som sagt stort, og en fristelse er det at
skjule sig bag det blændværk, det er at kæmpe for et ideal,
snarere end at reagere på verdens behov, og at undlade at
reagere på sjælsstrålen, som er anden stråle for kærlighed.

De kræfter, der strømmer gennem Tokyo, tilhører første
stråle i dens lavere materialistiske aspekt. Japan er styret af
sjælsstrålen i dets lederes bevidsthed. Dets sjette stråle
personlighed reagerer på en kalden fra første stråles energi;
heraf alle de ulykkelige indstillinger og aktiviteter, og heraf
også dets forbindelse med [side 475] Tyskland gennem begge
nationers sjælsstråle og med Italien gennem personlighedens
stråle. På grund af deres sammenhænge opstod aksemagterne.

Jeg vil gerne her fremhæve, at i disse indbyrdes forhold
ligger der ingen uundgåelig skæbne eller uomstødelig
bestemmelse. Den enkelte discipels mål er at mestre de kræfter,
der virker gennem den på en sådan måde, at kun det
konstruktivt gode kan blive resultatet. Disciplen kan misbruge
energi eller bruge den til sjælens mål. Således forholder det sig
også med nationer og racer. Nationernes skæbne ligger
sædvanligvis i hænderne på deres ledere; de bringer orden i
nationernes kræfter, samler i et brændpunkt den nationale
hensigt (hvis de er intuitive nok) og udvikler folkets særpræg,
idet de i virkeligheden efterlader sig mindet om symboler på
nationale mål, på idealer eller på korruption. Dette kunne man
se virkeliggjort på en anskuelig måde i de to store førende
grupper af verdensledere: Lederne af de tre aksemagtgrupper,
domineret af den onde tyske gruppe, med Italien og Japan
kæmpende med mellemrum (sjældent bevidst, men ofte

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



ubevidst) imod den onde indflydelse, og den anden gruppe –
lederne af den allierede sag, som repræsenterede deres
nationer. Uanset hvad den tidligere historie kan opvise i
forbindelse med mange af de allierede nationer (forgangne
aggressioner, gamle grusomheder og forkert handlemåde), så
søgte de at samarbejde med lysets kræfter og stræbte efter at
redde menneskets frihed – i politisk, religiøs og økonomisk
henseende.

Jeg vil ligeledes påpege i forbigående, at de to vigtigste
dele af verden – occidenten og orienten – også er styret af
bestemte stråleenergier, nemlig:

Occidenten (Vesten). . . Sjælsstråle.. . . . . . . . . . . stråle II
Personlighedsstråle. . . . . stråle IV

Orienten (Østen).. . . . . Sjælsstråle.. . . . . . . . . . . stråle IV
Personlighedsstråle. . . . . stråle III

[side 476]

Jeg vil gerne minde jer om, at vi er i en periode, hvor strålerne
skifter, og at de ændrer sig både for det enkelte menneske og
for nationer, for hemisfærer og planeter. Alt kan bevæge sig fra
en underordnet stråle til en mere betydningsfuld, hvis skæbnen
vil det. Hvis man ser nærmere på ovenstående oversigt, vil det
skabe megen klarhed over de indbyrdes menneskelige
relationer. Tre store lande holder i dag menneskehedens
skæbne i deres hænder: Amerikas forenede Stater,
Storbritannien og Rusland. I alle disse lande foregår der
eksperimenter med sammensmeltning af racer; folkestyret er
ved at udvikles hos dem alle, selv om det endnu er på
fosterstadiet. I Sovjetunionen bliver det forhalet af et diktatur,
som en dag vil få en ende; i De forenede Stater gennem
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korrupte politikere og i Storbritannien gennem gamle
imperialistiske tendenser. Men demokratiske principper er ved
at udvikles, selv om de endnu ikke er de herskende; religiøs
enhed er i færd med at blive skabt, selv om den endnu ikke er
virksom, og alle tre lande lærer meget hurtigt, skønt De
forenede Stater i øjeblikket er de, der langsomst tager ved lære.

Occidenten (vesten) og orienten (østen) er knyttet sammen
gennem occidentens personlighedsstråle og orientens egoiske
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 forskellige relationer til en vis grad er blevet
forstået af verdens folkeslag, vil I få en forklaring på de
forskellige tildragelser, der finder sted i dag, og I vil mere klart
forstå målet, og måden hvorved det kan opnås. Der forestår et
meget omfattende forskningsarbejde, for videnskaben om
energirelationerne er endnu på barnestadiet. Inden for de
nærmeste år vil vi se arbejdet vokse. 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. Denne
videnskab kan studeres på flere måder: [side 477]

1. Betragtet ud fra modsætningsforhold, der synes at være
uundgåelige og som kan tilskrives stråleenergierne, og som
kan udlignes af sjælsenergier, der bliver anvendt rigtigt.

2. Ud fra kræfternes identificering, der uundgåeligt fører til en
identificering med interesser og handlinger.

3. Ud fra fusion, enhed, vision og mål.
4. Ud fra den samlede menneskehed. Hvis man husker, at

menneskeheden hovedsagelig er styret af to stråler (den
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anden og fjerde), vil man bemærke, at de nationer og lande,
hvis styrende stråler også er den anden og den fjerde, må og
vil spille en betydningsfuld rolle i afgørelsen om
menneskehedens skæbne.

Derfor strømmer den åndelige energi frem gennem de fem store
centre i planeten i dag, og reaktionen og aktiviteten vil stå i
forhold til det udtrykslegeme, der modtager dens impuls,
ligesom til den type bevidsthed, der fortolker og bruger den.
Den gamle okkulte talemåde er stadig rigtig: »Bevidstheden er
afhængig af sit udtrykslegeme, og begge er med hensyn til
deres beståen afhængige af liv og energi«. Dette er og bliver en
uforanderlig lov.

De fem byer, som er de eksoteriske udtryk for de esoteriske
kraftcentre, og som Hierarkiet og Shamballa søger at arbejde
igennem, svarer i det planetariske legeme til de fire centre
langs rygsøjlen og til ajnacentret i menneskehedens og det
enkelte menneskes legeme. I alle tre tilfælde er de mere eller
mindre »levende, vitale brændpunkter for dynamisk kraft«.
Nogle giver overvejende udtryk for sjælsenergi og nogle for
personlighedskraft; nogle er influeret af Shamballa og nogle af
Hierarkiet. Occidentens hovedcenter er begyndt at reagere på
energien fra den anden stråle, og ajnacentret på energien fra
den fjerde stråle, og heri ligger håbet for menneskeslægten.

3. Planetariske og systemiske centre

Jeg har her og andre steder i mine skrifter givet jer alt, hvad der
[side 478] på dette tidspunkt er muligt at give vedrørende de
planetariske centre og strålerne, tillige med nationernes og
racernes stråler. I kan finde en rigdom af oplysninger skjult i
mine forskellige udsagn, hvis I søger rigtigt, og hvis materialet
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samles til et sammenhængende hele. Jeg vil bede jer om at
studere og sammenligne, om at læse og forske i specielle emner
og at uddrage alt, hvad jeg har sagt om de forskellige nationer,
deres styrende stjernebilleder og deres planetariske herskere.
Der findes et stort forskningsområde her. Denne udforskning
vil blive inddelt i forskellige grupper:

1. Udforskning af beskaffenheden af menneskets centre, deres
styrende planeters art og indflydelse, deres indbyrdes
forhold set ud fra en energimæssig synsvinkel og kvaliteten
af de strålekræfter, der søger at komme til udtryk, samt et
kendskab til personlighedens og egoets stråler. Ud af dette
vil der opstå en forståelse af menneskets konstitution, som
vil åbenbare alle relationer og frembringe to grundlæggende
»begivenheder i tid«:

a. Sammensmeltningen af det enkelte menneskes
subjektive og objektive liv i den vågne bevidsthed.

b. En ny forbindelse, der er etableret menneskene imellem,
og som vil være baseret på ovennævnte
sammensmeltning.

2. Udforskning af de forskellige nationale centre og deres
esoterisk herskende energier, der på en mere universel
måde og med en videre horisont åbenbarer
menneskehedens skæbne i relation til dens gruppeenheder,
store som små. Nationernes sjæls- og
personlighedskvaliteter vil blive studeret, de centre i enhver
nation, som koncentrerer bestemte stråleenergier, vil blive
erkendt, og de kvalitative udstrålinger fra dens fem eller
seks store byer vil blive udforsket. Lad mig her give jer et
eksempel på, hvad jeg mener: Indflydelserne fra New York,
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Washington, Chicago, Kansas City og Los Angeles vil blive
genstand for videnskabelig forskning; den psykiske
atmosfære og den intellektuelle tiltrækningskraft vil blive
studeret, [side 479] og forsøg blive gjort for at opdage
sjælens kvalitet og personlighedens væsen (de åndelige og
materialistiske tendenser) i disse store menneskehobe, som
har manifesteret sig på bestemte områder, fordi de er udtryk
for kraftcentrene i nationens vitallegeme. Ligeledes vil man
i forbindelse med det britiske imperium foretage studier
over London, Sydney, Johannesborg, Toronto og
Vancouver og med supplerende studier over Calcutta,
Delhi, Singapore, Jamaica og Madras, som alle er subjektivt
forbundet på en måde, som de studerende ikke kan forudse
i øjeblikket. I henhold til planen og afhængig af de energier,
der strømmer igennem de fem planetariske centre, er der tre
store sammensmeltende energier eller vitale centre til stede
på vor planet:

a. Rusland forener og sammensmelter Østeuropa og Vest-
og Nordasien.

b. De forenede Stater (og senere Sydamerika) forener og
sammensmelter Central- og Vesteuropa og hele den
vestlige halvkugle.

c. Det britiske Imperium forener og sammensmelter racer
og mennesker ud over hele verden.

I disse nationers hænder ligger planetens skæbne. De er de
tre store verdensblokke set ud fra bevidsthedens og
verdenssyntesens synsvinkel. Andre og mindre nationer vil
deltage i processen med fuld uafhængighed og samarbejde
frivilligt, idet de fuldkommengør deres nationale liv til gavn
for hele menneskeheden i ønsket om at give udtryk for og
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bevare deres sjæls integritet og deres lutrede nationale mål
(denne lutring finder sted nu). Grundtonen i menneskets
tilværelse vil imidlertid blive anslået af Rusland,
Storbritannien og De forenede Stater – ikke på grund af
deres magt, deres historiske fortid og deres materielle
ressourcer eller territoriale udstrækning, men fordi de er i
stand til at sammensmelte og forene de mange typer, fordi
de er fremsynede i deres verdensmål, fordi de ikke er
fundamentalt selviske i deres hensigt, og fordi disse [side
480] folkeslags regeringer når helt ned i dybderne i hver
nation og principielt er for folket. Deres grundlæggende
forfatning, Magna Charta og Bill of Rights er menneskelig.
Andre nationer vil gradvis blive bragt i overensstemmelse
med disse fundamentale åndelige behov, eller de vil – hvis
de allerede er baseret på disse menneskelige principper og
ikke på herredømmet hos en magtfuld minoritet, der
udnytter en ulykkelig majoritet – samarbejde frit med disse
større nationer i en føderation af hensigter og interesser,
indtil den tid kommer, da alle verdens nationer ser visionen
klart, opgiver deres selviske mål, og forliges i enheden i det
arbejde, der skal gøres for helheden. Menneskeheden vil
derefter træde ind i frihedens lys med en åbenbaret skønhed
og en hidtil ukendt åndelig hensigt.

3. Udforskningen af forbindelsen mellem de planetariske
centre og solsystemets centre, de hellige planeter og de
energier, der strømmer gennem dem fra de stjernebilleder,
som de »hersker over« i esoterisk forstand. Dette er et af
okkultismens paradokser, som bliver forståeligt, hvis den
studerende gør sig klart, at centrene i dens æteriske legeme
behersker planeten, i den udstrækning de er modtagelige
eller ikke modtagelige over for de indflydelser, der udstråler
fra planeten via de planetariske centre.
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Idet mennesket som altid begynder med at studere
mikrokosmos som en nøgle til makrokosmos, og dog på samme
tid søger at danne sig et billede af makrokosmos for at forstå
mikrokosmos, vil det en dag skabe et intelligent forhold til den
helhed, som det er en del af, og dette i bevidst samarbejde.
Således vil den højere tænkning og den lavere tænkning, den
abstrakte og den konkrete, den subjektive og den objektive,
blive ført sammen til en virksom enhed, og mennesket vil være
et helt menneske.

Jeg kan ikke give jer forbindelsen mellem de planetariske
centre og de menneskelige centre eller mellem solsystemets
centre og planeternes. Dermed ville der blive givet for megen
viden [side 481] for tidligt og før den tid, hvor der er
tilstrækkelig kærlighed til stede i menneskets væsen til at
udligne den eventuelle misbrug af energi med deraf ofte
katastrofale følger. Farverne, den matematiske målestok for de
højere vibrationer, som udstråler fra centrene – hos det enkelte
menneske, planeterne og solsystemet – og kvaliteten (i ren
esoterisk forstand) af energierne må blive genstand for
menneskenes forskning og personlige oplevelser. Nøglen til
forståelse heraf og henvisningerne hertil er blevet givet i den
evige visdom. Den langsommere forskningsmetode er den
sikreste for øjeblikket. I begyndelsen af det næste århundrede
vil en indviet føre læren videre. Den vil bære det samme
»præg«, for min opgave er endnu ikke fuldbyrdet, og denne
række af afhandlinger, som bygger bro mellem menneskets
materielle viden og de indviedes videnskab, må igennem endnu
en fase. Men resten af vort århundrede må vies til at
genopbygge mennesketilværelsens helligdom, at omdanne
menneskehedens livsform, at genoprette den nye civilisation på
den gamle civilisations grundlag og at reorganisere
verdenstænkningens og verdenspolitikens struktur samt på ny
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at fordele verdens ressourcer i overensstemmelse med
guddommelig hensigt. Da og først da vil det blive muligt at
føre åbenbaringen videre.

Alt dette afhænger af lyskræfternes triumf og den deraf
følgende sejr for dem, der står for menneskets frihed. Hvis
materialismens og grusomhedens kræfter havde sejret, og
selviske og onde nationale interesser og bestræbelser havde
taget overhånd, ville åbenbaringen alligevel være kommet, men
meget, meget senere. Udfaldet er ikke usikkert, og der er ingen
grund til fortvivlelse. Modet hos dem, der kæmper for frihed,
forbliver usvækket. Hierarkiet står. Lyset bryder frem i verden
efterhånden som situationens realiteter træder tydeligere frem.

Vær ved godt mod, for der findes intet virkeligt nederlag for
menneskeånden; der findes ingen endelig udslettelse af det
guddommelige i mennesket, for det guddommelige rejser sig
altid sejrrigt fra helvedes mørkeste afgrund. Det er dog
nødvendigt at overvinde den materielle naturs træghed som
svar på menneskets [side 482] nød såvel individuelt som hos de
nationer, der ikke er beskæftiget med situationens væsentlige
problemer. Der er tegn på, at dette er ved at ske. Der er ingen
magt på Jorden, der kan forhindre mennesket i at nærme sig sit
forudbestemte mål, og ingen forening af magter kan holde
mennesket tilbage.
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[side 483-484]

KAPITEL V

Tre vigtige stjernebilleder og zodiaken

Indledende bemærkninger.
1. Leo, Capricorn og Pisces.
2. Tre vigtige planetariske indflydelser i dag.
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[side 485]

KAPITEL V

Tre vigtige stjernebilleder og zodiaken

Indledende bemærkninger

Der består i vor tid et indbyrdes forhold mellem tre af
stjernebillederne, hvad jeg gerne vil uddybe lidt nærmere, fordi
deres indflydelse og vekselvirkning nu har nået et højdepunkt.
Fra 1975 vil denne indflydelse i høj grad mindskes, indtil den
efterhånden forsvinder. Perioden for denne vekselvirkning
mellem de tre vigtige energier og deres koncentrerede kraftige
virkning på vor planet indledtes i 1875, opnåede stor styrke i
1925 og sin højeste udtryksform (på godt og ondt) i 1945 for
derefter langsomt at aftage indtil 1975. Disse tre stjernebilleder
er: Leo, Capricorn og Pisces. De er på en ejendommelig og
hemmelighedsfuld måde forbundet med det fjerde naturrige og
derfor med menneskeslægtens evolution og skæbne. Hvis man
til disse energier føjer den nu opdukkende Aquarius-energi, får
man fire energier, der virker på menneskenes legemer og
frembringer særlige virkninger – både destruktive og
konstruktive.

To gange før forekom denne forbindelse og denne
intensivering af vibrationer: Dengang tankens sønner kom til
Jorden i den lemuriske tidsalder og igen i den atlantiske
periode ved højdepunktet i konflikten mellem herrerne af det
mørke ansigt og herrerne af det lysende ansigt. (Se bind II. Den
hemmelige lære eller Vishnu Purana. A.A.B.). Ved den
tidligere begivenhed var Gemini det fjerde aktive
stjernebillede, og i den atlantiske var det Sagittarius.
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Virkningen var dengang på det fysiske plan (den første var på
det mentale) og her indtraf den store oversvømmelse, som
Bibelen bærer vidne om. Den førte til udslettelsen af den tids
menneskehed, men frigjorde det iboende liv til videre erfaring
og udvikling. [side 486]

1. Leo, Capricorn og Pisces

De frembragte virkninger er massevirkninger, og herskerne i
disse stjernebilleder, som begynder at træde i aktivitet i vor tid,
er opført i en af de tidligere tabeller, som jeg har givet jer.

Leo. – Hersker: Solen, der tilslører Uranus, okkultismens
planet og den, der styrer grupperelationer, organisationer og
det ellevte hus. Den forbinder Leo-indflydelsen med
Aquarius.

Capricorn. – Hersker: Venus, som styrer det andet hus, der
vedrører økonomi, fordelingen af penge og metaller; den
hersker over Taurus, »kim-huset« for illumination og det
nye frembrydende lys. Venus hersker også over Libra
eksoterisk og det syvende hus, hvor fjender erkendes, og
forbindelser og venskaber indgås.

Pisces. – Hersker: Pluto, der styrer ottende hus, huset for død,
for opløsning, for adskillelse, og som hersker over Scorpio,
prøvelsens og discipelskabets tegn.

Denne oversigt og de deraf udledte forhold fortjener et grundigt
studium i lyset af nutidige begivenheder og den øjeblikkelige
verdenssituation. Set ud fra de stråleenergier, som er impliceret
og søger at styre menneskets liv, ser I indflydelsen fra den
syvende stråle for ceremoniel lov, orden og magi, den femte
stråle for konkret viden eller videnskab og den første stråle for
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vilje, der i forening tilvejebringer grundlæggende forandringer
og indvarsler den nye æra. Denne kombination er overordentlig
mægtig og bevirker fremskyndelsen af indre kræfter, en
tiltagende aktivitet af den lavere tænkning og en udladning af
Shamballa-kraft – alle tre kræfter, som man i dag som aldrig før
kan se virke på det planetariske livs område. Den store virkning
opstår på grund af menneskehedens stærkt tiltagende
sensitivitet sammenlignet med de to andre gange, da disse tre
stjernebilleder var aktive i den cykliske evolution. Denne
kombination af kræfter kan man i dag iagttage i menneskets
anliggender. Den var [side 487] ansvarlig for den organisation,
der stod bag sidste verdenskrig – en organisation, der omfatter
alle tre plan i den trefoldige verden for menneskets evolution,
og som også påvirker de tre naturriger og når sit højdepunkt i
det fjerde. Den er ansvarlig for brugen af mental kraft i meget
stor udstrækning, navnlig i materiel forstand som det sker i
vore dage for at tilfredsstille menneskelige begær samt
ansvarlig for enkelte onde menneskers egensind – mennesker,
som på grund af den onde sæd i deres eget væsen reagerer på
denne krafts lavere aspekter. Den er også ansvarlig for den
stadig tiltagende vilje-til-det-gode hos de mange, der er ved at
vågne.

En nærmere undersøgelse af disse stjernebilleder, af deres
planetariske herskere og af de strålekræfter, som disse
overfører, vil på forbløffende måde kaste lys over verdens
anliggender; hertil kommer vurderingen af de huse, hvori disse
virkninger hovedsagelig vil være mærkbare. Følgende korte
opstilling kan måske være nyttig, selv om den kun er en
gentagelse af, hvad der tidligere er blevet sagt:
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Stjernebillede Hersker Stråle Hus
Leo. . . . . . . . . Solen. . . . . . Syvende. . . . Ellevte

(Uranus)
Capricorn. . . . Venus. . . . . Femte. . . . . . Andet og syvende
Pisces. . . . . . . Pluto. . . . . . Første. . . . . . Ottende

De udstrømmende energier vil derfor hovedsagelig være
mærkbare i de aspekter af menneskets tilværelse, som er
influeret af bestemte huses herskere.

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). Denne
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
manifestationssfære [side 488] ind i organiseret og styret
aktivitet og bevirker 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:

a. Ved at menneskemassernes bevidsthed indvies i
Vandbærerens tidsalder, således 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 antagne
discipelskabs vej.
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c. Ved tilvejebringelsen af visse højere indvielser, hvor
det drejer sig om de verdensdisciple, som er
tilstrækkeligt beredte og stærke nok.

På trods af den uhyre nedbrydning alle vegne bliver den
syvende stråles virkning mere og mere mærkbar; de onde
kræfters nedbrydning fortsætter, selv om det sker under store
ofre fra lyskræfternes side. Samtidig forekommer en
omgruppering og en omordning af menneskets holdninger og
tanker. Dette sker, fordi der stilles uhyre store krav til verdens
tænkere 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
den organiseres i et oprør mod slaveri. Med dette mål for øje
vil den syvende stråle yde sit bidrag i større og større
udstrækning.

Leo, det stjernebillede, hvor grundtonen er fuld
selvbevidsthed, bliver mere og mere dominerende. De
problemer, der er involverede i den nuværende situation,
fremstår mere og mere tydeligt i folkemassernes bevidsthed; de
kan og vil handle med fuld indsigt og med målbevidst hensigt,
når det rette tidspunkt kommer; de vil drage slutninger og
forstå den dermed forbundne pris [side 489] på en måde, som
det ikke før var muligt. Heraf stammer betydningen af min
gentagne udtalelse om, at problemerne og afgørelserne i den
nuværende situation er i hænderne på menneskeheden selv.
»Stjernerne i deres baner« vil enten hjælpe menneskeheden
eller bringe nedbrydning i henhold til menneskets afgørelser.
Menneskene kan opnå frihed og forberede sig på den nye
tidsalder med dens enestående civilisation og konstruktive
syntese, eller de kan begå selvmord (hvis jeg må tale symbolsk)
og overgive deres nærmeste fremtid til ondskabens og dødens
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kræfter. Disse arbejder for tilintetgørelsen af alle sande værdier
og alt, hvad menneskets ånd har kæmpet for.

Menneskets selvbevidste aspekt udvikles bestandig under
denne store vekselvirkning og gennem de kræfter, der overføres
af Uranus via det ellevte hus, og vil til sidst vige for
gruppebevidsthed, gruppeforbindelser og gruppearbejde.
Derfor ser vi i dag tendensen til sammensmeltninger, til
føderationer, virkefelter og de mange grupper, som mere og
mere udmærker sig ved samkvem med mennesker.
Gruppeånden og de former, hvorigennem den vil komme til
udtryk, viser sig tydeligere og tydeligere, og dette muliggør en
virkelig indvielse for menneskeheden. Menneskeåndens
storhed træder her frem på en mere afgørende og fængslende
måde; dette indebærer en stræben mod frihed, som senere vil
gå over i historien som et enestående vidnesbyrd om denne
tidsalder med store konflikter. Menneskeheden er i dag med i
de forberedende prøver til indvielse, verdensdisciplens
indvielse. Det er jeres store privilegium at tage del i denne.
Glem ikke, at elleve er den indviedes tal, og at det i dag er det
ellevte hus, som er så dominerende; glem heller ikke, at
Aquarius, det ellevte tegn, er tegnet for universelle
forbindelser, vekselvirkning og bevidsthed. Alt dette forbereder
kombinationen af tegnene Leo, Capricorn og Pisces
menneskeheden til.

De onde mennesker, som styrede Tysklands skæbne, talte
om verdensgrupper og om det europæiske statsforbund, men
det var en gruppering omkring Tyskland som centrum og i
Tysklands selviske interesser. Den gruppering, som er en del af
den guddommelige [side 490] plan, drejer sig ikke om nogen
enkelt nation, men er en gruppering baseret på broderskabets
ideal, på viljen-til-det-gode og på frihed for helheden. Den ene
giver udtryk for en selvisk, materialistisk forvrængning og den
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anden for et åndeligt mål.
Capricorn er, som I har fået at vide, forbundet med

indvielse; det er også tegnet for den kommende verdensfrelser,
og disse højere aspekter af Capricorns indflydelser kan
manifesteres meget tydeligt, hvis menneskeheden selv vil, og
hvis den vil drage fordel af Venus-indflydelsen til at bruge
tænkeevnen som et spejl for sjælens hensigt. Hvis dette ikke
finder sted, vil den nuværende situation vende sig til noget
langt værre – en situation, hvor menneskemasserne vil blive
»genindviet til Jorden og tvunget til at vende ryggen til det
gryende lys«. En mørk periode for civilisationen vil blive
resultatet. I stedet for indvielsens mørke hule, hvor lyset fra den
indviedes eget væsen oplyser mørket og således viser sin magt
over lyset, vil materialismens og det fysiske, dyriske
herredømmes mørke hule indtage »den oplyste vejs« plads.
Capricorns jordiske aspekt, tænkningens laveste, fortættede
aspekt, og Taurus-åndens voksende herredømme – i dens
værste form – vil træde i stedet for den guddommelige
mulighed for at træde ind i et større lys, manifestationen af
sjælsnaturen og erkendelsen af »det lys, der findes i Tyrens
øje«.

Således er de muligheder, som menneskenes verden i dag
[Er skrevet i tiden umiddelbart efter 2. verdenskrig. O.a.]
konfronteres med; resultatet afhænger af den endelige sejr for
lyskræfterne (der arbejder gennem de allierede nationer) eller af
materialismens kræfters herredømme. Tyskland repræsenterer
materialismen i vesten og Japan i østen. Jeg vil også gerne
tilføje, at de, som i begge nationer (og der er mange)
repræsenterer »lysets vej«, er så indsnævrede i deres miljø og i
den grad domineret i deres personligheder af deres magtfulde
lederes tankeformer, at det er umuligt for dem at handle rigtigt.
Det er denne tanke, som tilskynder Hierarkiet til fornyet
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anstrengelse. Lyskræfterne [side 491] erkender og arbejder for
det åndelige gode hos alle folkeslag, uanset deres nationale
tilhørsforhold. De virker for Tysklands frigørelse fra det
blændværk, som sænker sig ned over dets folk. Hierarkiet
skelner mellem de rådvilde masser, den forkert opdragne
ungdom og de besatte ledere i alle grene af styret. De sidste er
»hylstre«, besat af onde væsener, og heraf kommer deres
dynamiske, målrettede kraft, heraf kommer ligeledes deres
meget store dygtighed og snilde, som beror på en meget
gammel og ond erfaring og heraf kommer den næsten latterlige
falskhed i deres propaganda. De er den legemliggjorde
materialismes ånd, blottet for alle sande følelser og
fornemmelser, idet de mangler kærlighedens og forståelsens
lys, men er kraftigt besjælet af selve substans-energien. Det er
på tide, at menneskene erkender den sande karakter af disse
væsener, som (under den nuværende gruppering af
stjernebilleder) søger at underkue menneskeheden. Capricorns
jordiske indflydelse gør deres aktivitet mulig; de bliver manet
frem fra deres onde fortid af den materielle side af
menneskeheden og af den kraft, der udgår fra menneskehedens
ophobede selviskhed. På lignende måde kan lyskræfterne
påkaldes med uhyre styrke, men kun gennem al den åndelige
stræben og alle de åndelige ønsker, der næres af jordens
folkeslag. Der er allerede tegn på denne påkaldelse.

Venus' indflydelse fører – som I vil have bemærket –
ligeledes Libras indflydelse med sig. I vil i dag opleve en
cyklus, i hvilken der er skabt en passende balance eller et
passende ligevægtspunkt, som svarer til det store
ligevægtspunkt på involutionsvejen, da ånd og materie var i
ligevægt, hvilket bevirkede, at den opadgående evolutionsbue
blev det næste mulige skridt. Denne gang sker afbalanceringen
på de mentale plan; under de tidligere kriser var det på det
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fysiske plan. Dette ligevægtspunkt er for menneskeheden, for
tankens sønner, hvad det tidligere krisepunkt var for den
planetariske Logos. Dette er en kendsgerning, man må have i
erindring og tage med i sine overvejelser. Problemet, der skal
løses, er: Hvilket aspekt i menneskeheden vil sejre til sidst og
således forstyrre ligevægten ved at få overtaget – [side 492]
ånden eller materien, sjælen eller personligheden? Således er
disse krisepunkters væsen. Således vil – i den planetariske
krise, hvis ånden skulle sejre – en ny egenart, en guddommelig
funktion eller kvalitet begynde at manifestere sig – den højeste
tænkeevne. I den menneskelige krise er det samme muligt.
Hvis menneskets ånd sejrer, vil det sande kærlighedsaspekt i al
dets guddommelighed, og med betoning af gruppeideen, være
mulig. Det er de problemer, det drejer sig om.

For at skabe de fulde valgmuligheder og anvise den måde,
på hvilken menneskets ånd kan sejre, blev Pisces-indflydelsen
draget med ind, eller rettere fremkaldt. Det er
omstændighederne, som virker fremkaldende, til tider bistået af
magtfulde ord udtalt af Hierarkiet. Pisces gjorde gennem sin
hersker Pluto (der esoterisk styrer både masserne og
disciplene), dødens triumf nødvendig – ikke nødvendigvis den
fysiske død – der fører til opløsning af menneskets form. Ofte
er det gamle civilisationsformers død eller ophør,
civilisationsformer, som cyklisk kommer og går; ophør af
religiøs lære, når den ikke mere tjener den åndelige side af
menneskets behov (således som det i dag er tilfældet); ophør af
opdragelsessystemer, der ikke formår at opdrage mennesket
under dets udvikling, og derfor kun tjener til at vildlede og
indskrænke. Når jeg siger dette, mener jeg ikke religioners eller
tankeformers død. Jeg henviser her til døden som den store
befrier, som tilintetgør de former, der bringer død over det, som
er inkarneret i legemet. Det er på denne filosofiske død i dens
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laveste aspekt, at Tyskland reagerede. Religionens undergang,
som Tyskland forsøgte at udvirke, var ikke optakten til en
bedre tilnærmelse til det guddommelige, men en bestræbelse på
at vække de gamle guder, at forgude materiens former og at
gøre staten til det højeste mål for menneskers tilværelse;
kærlighedens ånd og de individuelle rette relationers ånd
kendtes ikke – de relationer, som er så grundlæggende
karakteristiske for Guds rige.

Ruslands helt ateistiske tilnærmelse til religionsproblemet i
tiden efter og under revolutionen er meget sundere end den
tyske tilnærmelse. Man kan stole på, at menneskets ånd i sin
essentielle [side 493] guddommelighed vil rejse sig uskadt fra
erfaringen som svar på den udødelige ånds kalden. Denne
kalden kan klinge tydeligt videre i det tomme rum og blive
kaldt frem af tid og omstændigheder – uden modstand, hvis
den eneste vanskelighed, som den møder, er agnosticismens
ånd og en tvivlende indstilling. Men indførelsen af de gamle
myter i en bestræbelse på at bringe kravet om sandhed til
tavshed og ligeledes verdens omhyggeligt planlagte angreb på
Kristus er farligt og ondt og vil føre til tilbageskridt. Dette
gjorde Tysklands ledere sig skyldige i. De havde ikke held med
at kvæle nationens åndelige liv, fordi religionen i Tyskland ikke
var korrupt, således som den var i Rusland, og ikke behøvede
en så drastisk renselse. Dette er ting, som tænkende mennesker
ville gøre vel i at huske på. I det mystisk anlagte Rusland er det
åndelige livs spirer ved at komme frem i deres friske skønhed,
og et sejrrigt religiøst ideal er på vej til at manifestere sig; i
Tyskland mødes gamle, krystalliserede trosformer med noget,
der er endnu ældre, og kombinationen af en uvilje mod verden
og dekadente former vil gøre det tyske folks lod til en stor
tragedie. I den deraf følgende kamp for det, der er åndeligt
levende, i bestræbelsen for at genvinde troen på den
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guddommelige åbenbarings realiteter og med beslutningen om
at råde bod på det onde, som dets ledere har tilføjet verden, vil
Tyskland måske igen en dag kunne give udtryk for sit sjælsliv.
Med henblik på dette måtte Tyskland først befries fra et ondt
regime og derefter hjælpes til at genvinde sit åndelige ståsted.

Derfor kommer Pluto ind i billedet med sin fulde styrke og
sit fulde udtryk for at iscenesætte prøverne for
verdensdisciplen, og til dette formål medbringer den kraften fra
Scorpio, discipelskabets tegn. Under disse indflydelser må
formernes død indtræde og gøre disciplen fri; opløsningen af
gamle gruppetankeformer, hvori er virkeliggjort forældede
begreber og idealer, må nødvendigvis finde sted;
krystalliserede gamle former må opløses og forsvinde, men i
deres sted vil den udødelige ånd – der er præget af åbenbaring
og sensitiv over for de sandhedsbegreber, der nu dukker op –
skabe de nødvendige nye former for passende udtryk. [side
494]

Således er de indflydelser, som i dag dominerer verden, og
som finder udtryk alt efter den type legeme, som reagerer på
deres impuls. Arten af bevidst reaktion og den deraf følgende
aktivitet er – som okkultisten godt ved – afhængig af kvaliteten
af det legeme, der er modtageligt over for en given energitype.
Vekselvirkningen mellem energien og legemet skaber således
bevidsthed af en eller anden slags. Dette er en grundlæggende
og uforanderlig lov.

Med de få ting, som jeg har været i stand til at sige
vedrørende disse stjernebilleder og deres relation til vor planet
i denne tid, tror jeg at have givet et tydeligt og klart billede af
noget, som esoteriske astrologer uophørligt er nødt til at forstå:
at først når det er blevet fastslået, hvilke stjernebilleder der til
enhver tid influerer på vor jord, hvilke planeter – eksoteriske
såvel som esoteriske – der overfører deres indflydelse, og
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hvilke stråler der derfor er aktive, da skulle det være muligt at
bevise kendsgerningen om disse fordelte energier ved at
iagttage, hvordan de tilsvarende resultater viser sig på Jorden
og blandt mennesker og ved den forventede reaktion.

2. Tre vigtige planetariske indflydelser

I selve solsystemet er tre af de hellige planeter særlig aktive. De
er:

1. Uranus. Denne planet er den eksoteriske hersker i
Aquarius; den er også den esoteriske hersker i Libra og den
hierarkiske hersker i Aries. Den er på ganske særlig måde aktiv
i denne tid og fører den syvende stråles energi med sig.
Cirkulationen af dens energier kan illustreres med følgende
symbol eller diagram:

Aries                            

Aquarius                                     Libra

                            Jorden

 [side 495]

Denne trefoldige indstrømning af den syvende stråles energi,
farvet af kraften fra tre vigtige stjernebilleder, har magt til at
fremkalde store forandringer på vor lille planet. Det er
interessant at gøre sig klart, at Aries, indlederen, bliver virksom
på Jorden gennem den organiserende virkekraft fra Uranus.
Aries er kilden, begyndelsen og indvieren af den nye tidsalder
og dens kommende civilisationer, af Guds riges komme på
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Jorden og desuden af det enkelte menneske, der er indviet i
mysterierne. Aquarius er i øjeblikket det tegn, der betinger
fremtiden. Det, som nu er begyndt i Aries, vil manifestere sig i
Aquarius, og Libra vil gennemtvinge, at der opnås et
ligevægtspunkt eller (esoterisk set) »en flugt fra de stridende
kræfter ved midtvejspunktet mellem kilden og målet«.

2. Merkur giver udtryk for den fjerde stråles energi, og den
er, som I ved, på en ganske særlig måde forbundet med det
fjerde naturrige, menneskeriget. Den er den esoteriske hersker i
Aries (heraf kommer, at den »fører ind i mysterierne«), og den
er også den eksoteriske hersker i Gemini, som er de store
modsætningers tegn, hvad menneskeheden angår, fordi dette
tegn kendetegner sjæl og personlighed, bevidsthed og form;
den er også den eksoteriske hersker i Virgo, Kristusbarnets
moder, eller formen og det, som bor i formen. Endelig er
Merkur den hierarkiske hersker i Scorpio, som er
discipelskabets tegn.

Dette bringer derfor fire vigtige stjernebilleder i nær
forbindelse med hinanden, som hver har en ganske særlig
relation til de dualiteter, som vedrører mennesket i
udviklingsmæssig henseende. De kommer på enestående vis til
udtryk over for menneskeheden gennem Aries, Gemini, Virgo
og Scorpio, og følgende diagram beskriver, hvorledes dette
hænger sammen:

            Aries                                 Gemini

            Virgo                                 Scorpio

                                Jorden
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 [side 496]

Når man visualiserer disse diagrammer, bør man forestille sig
symbolet i hurtig omdrejning. Merkur, gudernes sendebud,
overbringer menneskeheden en bestemt slags kraft, og denne
fremskynder et krisepunkt; den forårsager den næste store
vending, som vil føre menneskeheden videre til ny erfaring og
til åbenbaringen af den guddommelighed, som mennesket er
bestemt til at skulle åbenbare.

3. Saturn. Det er denne planet, der pålægger prøverne, og
den er udvalgt eller påkaldt til dette, fordi den tredje stråle ikke
kun er dens specielle stråle, men også strålen for vor planet
Jorden. Disse to ting synkroniserer. Saturn er ligeledes den
hierarkiske hersker i Libra og præsenterer derfor
menneskeheden og de forskellige involverede hierarkier for et
krisepunkt, hvis nøgle og resultat ligger i erkendelsen af
ligevægt. Saturn hersker over Capricorn i alle dens tre
udtryksformer eller indflydelsesområder, både eksoterisk,
esoterisk og hierarkisk, og hvis I vil sammenholde det, som jeg
her siger, med det, som jeg har sagt i en tidligere del af denne
afhandling vedrørende Capricorn, vil I se, hvordan
indvielsestegnet kredser over vor planets så vel som over den
enkelte discipels skæbne. Vi har derfor at gøre med et udtryk
for den tredje strålekraft, hvilket følgende diagram tydeliggør:

                    Libra                            Saturn

  Capricorn                            Aquarius

                                            Jorden

Saturn styrer et af

dekanaterne i

Aquarius.
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Dette viser tydeligt og klart, at i denne tid kan tegnene for
ligevægt og for indvielse bruges intelligent til at fremkalde
virkninger på vor jord, og dette vil de til stadighed gøre.

Disse udtalelser afrunder det, som jeg føler er nødvendigt
at sige på dette tidspunkt. Indvielse – karakteriseret ved
selv-indvielse – er menneskets krav i dag. Stjernerne forkynder
det og [side 497] betinger det. Derfor arbejder Hierarkiet
målbevidst med. Menneskets uopsættelige krav og bestræbelser
tyder på værdsættelse af den gunstige lejlighed og på forståelse
af den uomgængelige nødvendighed. Livets ånd gennemtvinger
dette.

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



[side 498-500]

KAPITEL VI

De tre kors

Indledende bemærkninger

1. Korset for den skjulte Kristus – det bevægelige kors.
2. Korset for den korsfæstede Kristus – det faste kors.
3. Korset for den opstandne Kristus – det kardinale kors.
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[side 501]

KAPITEL VI

De tre kors

Indledende bemærkninger

Det vil ikke være mig muligt i enkeltheder at behandle emnet
om de tre zodiakale kors – det bevægelige, det faste og det
kardinale kors – fordi de vedrører manifestationens samlede
hele eller syntese og et inkarnerende væsens samlede
erfaringsområde, det være sig Gud eller menneske. Disse kors
kan derfor kun opfattes rigtigt af dem, der har en inklusiv
bevidsthed, dvs. en indviets bevidsthed. Man kan dog fremføre
nogle generelle bemærkninger.

Disse tre kors er som bekendt:

1. Korset for den skjulte Kristus – det bevægelige kors

a. Dette er korset for de fire store energier, der skaber
betingelserne for dyremenneskets forvandling til aspirant.

b. Det er derfor personlighedens kors eller korset for det
menneske, som til stadighed udvikler sig og til sidst
integreres. Dette sker i begyndelsen som reaktion på de
ydre omstændigheder og senere på en impuls fra sjælen.

c. Det er den verdslige og midlertidige forandrings kors,
ubestandighedens kors, og korset for de bestandigt
skiftende omgivelser, som driver sjælen i formen fra den
ene yderliggående erfaring til den anden, således at livet
bevæger sig frem og tilbage mellem modsætningernes par.

d. Det er den modtagelige forms kors, som nærer og udvikler
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det iboende Kristusvæsen, den skjulte sjæl, eller herren for
»væren«. [side 502]

De fire korsarme er her Gemini – Virgo – Sagittarius – Pisces.
Dette kors kaldes undertiden det almindelige kors, fordi det
betinger flokken, menneskemasserne.

2. Korset for den korsfæstede Kristus – det faste kors

a. Dette kors dannes af de fire energier, som betinger livet for
det menneske, der først er en discipel på prøve og siden en
antagen eller forpligtet discipel.

b. Det er i udpræget grad sjælens kors. Det menneske, som
befinder sig på det faste kors, mærker mere og mere dets
styring og dets indflydelser og reagerer ikke så meget i
blinde, som mennesket på det bevægelige kors. Det
»bestiger ikke dette kors for den rette styring« i teknisk
forstand, før det har opnået en vis grad af sjælskontakt og
har oplevet en anelse af illumination og af åndelig intuition
– uanset hvor flygtig denne anelse kan have været.

c. Det er korset for »den faste vision og for den urokkelige
stræben, der drager mennesket fra punkter af lys til den
flammende sols stråleglans«. Mennesket på det faste kors
siger: »Jeg er sjælen, og her står jeg. Intet skal fortrænge
mine fødder fra den snævre plads, hvor jeg står. Jeg står
foran lyset. Jeg er lyset, og i dette lys skal jeg se lyset«.

d. Det er det kors, hvis fire energier sammensmelter med og
overfører energier fra selve solsystemet. Dette kan det gøre,
fordi mennesket på det faste kors bliver mere og mere
bevidst om spørgsmål, der er større end det selv, mere
krævende end dets tidligere interesser, og som angår
menneskeheden i dens relation til solkræfterne og ikke kun
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til de planetariske kræfter. Det bliver modtagelig over for et
større hele.

e. Energierne fra dette kors vækker mere og mere genklang
indtil tidspunktet for den tredje indvielse.

De fire korsarme er her Taurus – Leo – Scorpio – Aquarius.
Dette [side 503] kors kaldes det faste kors, fordi mennesket er
udstrakt på det gennem sin sjæls eget valg og urokkelige
stræben. Efter denne beslutning er der ingen vej tilbage.

3. Korset for den opstandne Kristus – det kardinale kors

a. Dette er det kors, hvorpå ånden, i henhold til det okkulte
paradoks og i tid og rum, er korsfæstet. Dets fire energier
styrer og retleder sjælen, imens den bevæger sig fremad på
indvielsens vej. Da det drejer sig om en så ophøjet
bevidsthedstilstand, kan jeg nødvendigvis kun udtale mig i
de vageste kendinger angående dette kors.

b. Det er derfor først og fremmest korset for indvielse og for
»begyndelser«. Det vedrører principielt »begyndelsen af
åbenbaringens endeløse vej«, som indledes, når man er
indtrådt i nirvana, og som alle de forudgående stadier på
evolutionsvejen kun har været en forberedelse til.

Følgende citat kan give forståelse og hjælpe til at belyse
dette yderst vanskelige emne, idet det antyder betydningen
af dette kardinale kors som en fuldbyrdende indflydelse og
åbenbarer det, som er i vente for dem, der opnår hierarkisk
status:

»Al skønhed, al godhed, alt hvad der bidrager til
udryddelsen af sorg og uvidenhed på Jorden, må være viet
til den store fuldendelse. Når derefter barmhjertighedens
herrer har civiliseret Jorden i åndelig henseende og gjort
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den til en himmel, vil pilgrimmene få åbenbaret den
endeløse vej, der når til universets hjerte. Mennesket, som
derefter ikke længere er menneske, vil overvinde naturen
og vil upersonligt, men bevidst, i samhørighed med alle
oplyste væsener hjælpe med at opfylde loven om den
højere evolution, som nirvana kun er begyndelsen til.«
(Tibetan Yoga and Secret Doctrines, s. 12).

c. Det er korset for de »udbredte arme, det åbne hjerte og den
højere tænkning«, fordi de, der er udstrakt på dette kors,
[side 504] ved besked med og glæder sig over den
betydning, der ligger i ordene: allestedsnærværelse og
alvidenhed, og er i færd med at udfolde de højere stadier af
væren, som vi utilstrækkeligt betegner med ordet, almagt.

d. Energierne fra det kardinale kors smelter sammen med de
energier, som vi ikke kan give noget større navn end
kosmisk energi, selv om dette ord ikke siger noget. De
bærer i sig kvaliteten fra den Ene, om hvem intet kan siges,
og har »en afglans af lyset fra de syv solsystemer«, af
hvilke vort solsystem er det ene.

e. Det kardinale kors' cyklus og indflydelsesområde i den
indviedes liv er fuldstændig ukendt endog for vor
planetariske Logos, som selv er udstrakt på dets »udbredte
arme«.

1. Korset for den skjulte Kristus – det bevægelige kors

I al almindelighed styrer det bevægelige kors derfor formen
eller legemets beskaffenhed, kontrollerer hele den individuelle
sjæls livscyklus gennem stadierne af menneskehedens lavere
erfaringer, de strengt menneskelige stadier, og de integrerende
processer i personlighedsudviklingen, indtil mennesket står
frem som en harmonisk personlighed, der langsomt vender sig
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mod en højere vision, en videre horisontal og vertikal forståelse
af virkeligheden, og således bliver aspirant. Dette kors styrer
den lavere triade i manifestation og hersker i de tre verdener for
menneskelig evolution. Det faste kors styrer den sjæl, som nu
er bevidst i den menneskelige form og i de tre verdener, men
kontrollerer også helt igennem det, som kaldes »de fem
verdener for alt, hvad mennesket kan opnå« – de tre udpræget
menneskelige aktivitetsområder og de to overmenneskelige,
dvs. den lavere treenighed og den åndelige triade. Det vedrører
hele sjælserfaringens liv og udtryksform, efter at det
bevægelige kors effektivt har tvunget mennesket frem til
renselsens og discipelskabets vej. Det har at gøre med sjælens
og personlighedens integrering og deres fuldstændige [side
505] sammensmeltning. Det kardinale kors styrer monadens
manifestation i hele dens herlighed og skønhed, og denne
indflydelsescyklus falder i to stadier: det første, hvor monaden
kommer til udtryk på de seks manifestationsplan i »visdom,
styrke og skønhed« ved hjælp af den integrerede sjæl og
personlighed. Dette er et relativt kortvarigt stadium. Det andet
er det stadium, hvor »den Ene – tilbagetrukket og adskilt fra
disse tilværelsesformer – begiver sig ud på den højere vej og
går videre til riger, der er ukendte selv for den højeste af Guds
sønner på vor jord«.

Man kunne tilføje, at det bevægelige kors er den
betingende indflydelse i det store planetariske center, som vi
kalder menneskeheden, at det faste kors hovedsagelig er den
store kontrollerende energigruppe, som styrer det center, vi
kalder det planetariske hierarki og som videreføres af dette,
mens det kardinale kors styrer og betinger (på en måde, der er
ukendt for menneskene) det store planetariske center, som vi
har givet navnet Shamballa.

I vil derfor se, hvor overvældende mit emne er. Jeg vil
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gerne gentage, at kun de mennesker, som kan tænke i de baner,
jeg har nævnt ovenfor, vil vide, hvad jeg taler om; mindre
tænkende mennesker vil få et alment billede eller en vision af
transcendentale muligheder, som vil hjælpe dem til en
udvidelse af bevidstheden, men det, jeg siger, vil forblive langt
borte i det (midlertidigt) uopnåeliges rige.

Måske vil det tydeliggøre emnet rent teknisk og akademisk,
hvis jeg fremhæver: –

1. at det bevægelige kors er korset for Helligånden, for den
tredje person i den kristne treenighed, idet det organiserer
substansen og fremkalder en sensitiv reaktion fra selve
substansen,

2. at det faste kors er korset for Guds Søn, for den anden
person i treenigheden, som blev ledet af kærligheden til at
inkarnere i materien og til bevidst at blive korsfæstet på
materiens kors,

3. at det kardinale kors er Faderens kors, det første aspekt i
den [side 506] hellige treenighed, som udsendte
Helligånden (åndedrættet), fordi der i Guds tanke
åbenbaredes en skæbne for materien, som havde været
længe undervejs. Nu da »tidspunktet var inde«, lod Sønnen
loven ske fyldest i samarbejde med Helligånden, og dette
gjorde han som svar på Faderens »Lad det ske«.

Disse tre kors er i alle deres manifestationer tilsammen
beslægtet med de tre grundlæggende energier, der skabte
solsystemet; de udgør de tre vigtigste og synteseskabende
udtryksformer for den højeste vilje, som er motiveret af
kærlighed og kommer til udtryk gennem aktivitet. På disse kors
veksler og ændrer evnen sig til at se helheden, hensigt-motiv-
udtryk, liv-kvalitet-tilsynekomst. På det bevægelige kors ser det
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korsfæstede menneske intet af billedet. Det lider, plages,
begærer, stræber, er det tilsyneladende offer for
omstændigheder og er karakteriseret ved en tilsløret vision og
vågnende længsler. Disse tager efterhånden form, indtil det når
stadiet for indvilligelse og aspiration. Da finder det sig selv på
det faste kors og begynder at fatte hele hensigten med
erfaringen på det bevægelige kors (hvad menneskeheden
angår); det erkender, at der er en hierarkisk hensigt, som kun
det menneske kan fatte, som villigt lader sig korsfæste på dette
kors. Det når stadiet for ansvarlighed, for selvbevidsthed og for
den rigtige retning. Det er nu orienteret imod »det åndeligt
vertikale, som indebærer det altomfattende horisontale«. På
dette stadium begynder Logos' plan at tage form i dets
bevidsthed. På det kardinale kors bliver hensigten med de to
tidligere korsfæstelser og forenede fuldbyrdelser næsten
blændende synlig, og i klarhed opstår visionen af den forenede
hensigt hos de tre personer i den tilgrundliggende treenighed
(hver på sit kors).

Måske de tre følgende symbolers enkelhed i nogen grad vil
kunne tjene til at tydeliggøre det, jeg har prøvet at
anskueliggøre.

Det bevægelige kors for materiel forandring og bestandig
bevægelse kan skildres ved svastika: [side 507]

Mennesket er ubevidst om de fire indkommende energiers
beskaffenhed og lader kun sjælen skinne svagt igennem.
Energierne øver indflydelse på det og driver mennesket til
materiel aktivitet. Personlighedens kors lader det menneske,
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som er korsfæstet her, hellige sig de materielle mål, for at det
til sidst kan lære deres guddommelige nytte. Det er i det lavere
aspekt af dette kors, at nazisterne valgte dette symbol som
deres; ved slutningen af den menneskelige tilværelses
materielle cyklus gav de udtryk for den forkerte og onde brug af
materien, som separatisme, grusomhed og selviskhed er nøglen
til. Misbrugen af substansen og fornedrelsen af materie og form
til onde formål er forsyndelse mod Helligånden. Man kunne
sige, at svastika »driver dem, hvis grådighed er stor, og som
ikke ser skønheden i det dæmrende lys og har kærlighed til det
menneskelige liv, ind i frygtelig fare og ind på onde veje«.
Hvad angår de mennesker, som ikke reagerer på de lavere
aspekter og virkninger fra det hvirvlende kors (som det
undertiden kaldes), så kaster svastika-korset dem bort fra sig og
langt væk, indtil de finder hvile på korset for den selvvalgte
korsfæstelse, det faste kors for den forpligtede discipel.

Symbolet for det faste kors (hvad menneskeheden angår)
kunne fremstilles således:

Her har vi korset for menneskeheden. På dette kors opnår
mennesket indre oplysning og bliver bevidst om virkningerne
af de [side 508] fire energiers fuldendte cyklus (illustreret af
cirklen), de energier som det var underlagt på det bevægelige
kors.

Symbolet for det kardinale kors er mere kompliceret og kan
afbildes således:
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Her har vi den manifesterede monades triangel samt de tre
cykler af fire energier, som er koncentreret og sammensmeltet
til en enhed; vi ser også evolutionens linje (bevidsthedens
evolution), der trænger dybt ned i materien og omslutter den og
på samme tid strækker sig ud i »det guddommelige væsens
rum«.

Meget af det, som kan siges vedrørende de tre kors, er
allerede blevet omtalt forskellige steder, da vi beskæftigede os
med hvert af zodiakens tolv tegn; det er ikke nødvendigt at
gentage det her. Denne afhandling er ligesom Den hemmelige
lære beregnet på at anspore til forskning og give kraft til at gå i
dybden og søge, fordi denne proces har en bestemt virkning på
hjernecellerne og fører til en nødvendig stimulering. Når man
studerer korsene, vil den sande betydning af deres indflydelse
først vise sig, efterhånden som vi begynder at tænke i retning af
syntese eller på relationen mellem de fire energistrømme, som i
forening indvirker på eller flyder igennem enhver guddommelig
manifestationsform. Dette er på ingen måde nogen let sag, for
evnen til at tænke synteseskabende er først lige begyndt at vise
sig hos menneskehedens mest fremskredne tænkere. Det kan
illustreres, men også kun analytisk (hvilket altid udelukker
syntese), ved f.eks. i forbindelse med det bevægelige kors at
bemærke, at evolutionens syntese, dens problem og dens mål
danner et helhedsbillede, når indflydelserne anskues på
følgende måde: [side 509]
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1. Gemini – billedet på dualitet.
2. Virgo – billedet på sammensmeltningen af liv og form.
3. Sagittarius – billedet på koncentreret energi.
4. Pisces – billedet på en sammensmeltet udstråling.

Denne kulmination af udstråling er resultatet af en
koncentration af liv, hensigt og energi i et »strålende
kraftpunkt«. I har fået at vide, at Pisces-tegnet i forbindelse
med det bevægelige kors er det mægtigste i vor tid, og når det
bevægelige kors' værk er udført, går den deri indvilligende
discipel videre til det faste kors og forbereder sig til indvielsens
opgaver og prøvelser. Dette kommer til udtryk i det okkulte
symbolsprog i Den gamle kommentar:

»Lyset stråler frem, fordi det større lys og det mindre
lys nærmer sig og derefter påkalder hinanden. Deres
blandede lys, skønt endnu ikke én strålende sol,
smelter hurtigt sammen. Disse sammensmeltede lys
åbenbarer den oplyste vej.

Mennesket ser sig selv vælge denne anden vej, de
oplyste helheders vej; denne vej fører fra formen til
sjælen, fra mørke til lys og således hjulet rundt. Idet
det vender i sit spor og går vejen tilbage (zodiakens
omvendte hjul. A.A.B.), bevæger det sig fremad.

Et nyt lys indtræder. De syv Søstre spiller deres
rolle (Plejaderne befinder sig i Taurus, det første tegn
på det faste kors), og da stråler tre lys frem. Og således
fremstår én strålende sol.«

Temaet for alle tre kors er sammensmeltning og integration.
Personlighedens sammensmeltning til én fungerende helhed;
bevidst sammensmeltning af sjæl og personlighed;
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sammensmeltningen af det guddommeliges trefoldige
udtryksform – monade, ego og personlighed – således at de
sammenblandede energier kommer til syne. Ledemotivet for
deres indflydelser er evnen til [side 510] at inkludere og til
samtidig at give fuldt udtryk for det vertikale og horisontale liv
i tid og rum.

Det bør bemærkes, at der er syv former for lys, der er
beslægtet med de syv plans substans. Disse lys bliver
stimuleret og forstærket af de tolv lysformer fra de tolv
skabende hierarkier, der hver er beslægtet med et af zodiakens
tolv tegn. Dette må jeg ikke uddybe nærmere, da det vedrører
de højere indvielsesmysterier. Jeg nævner det blot, for at I kan
tage det til jer som en okkult kendsgerning, hvis bevis endnu
ikke er tilgængeligt for jer. Som en parallel hertil kunne man
sige, at lyset fra de syv centre i mennesket (når det er forstærket
af lyset fra de syv planetariske centre) og de fem naturriger (7 +
5 = 12) samt zodiakens tolv lys vil resultere i en fuldbyrdelse af
»lyseffektivitet«, der vil gøre det muligt at give udtryk for
helheden. Dette sker ved menneskehedens hjælp. Det er en
grundlæggende udtalelse, der endnu kun betyder lidt for jer,
men som – i næste århundrede – vil udgøre en sædtanke eller
»grundtone« for den næste åbenbaring af den evige visdom.

Før astrologer og astrologiske forskere har fået en bedre og
mere synteseskabende forståelse af de tre kors' betydning, er
det næsten umuligt at finde de nødvendige ord, som klart vil
gengive den tilsigtede mening. Der har endnu ikke været noget
rigtigt forsøg fra astrologernes side (ikke engang fra de mest
fremskredne) på at nå frem til en generel eller synteseskabende
forståelse af korsenes virkning på menneskeheden. Alt, hvad
der indtil nu er videregivet, er, hvordan en af korsets arme
virker på et menneske, der er født i et bestemt tegn. Men man
skal lægge mærke til en sammensmeltning af energier, når
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mennesket, esoterisk set, »står i midtvejspunktet, hvor de fire
energier mødes«. F.eks. er det menneske, hvis Sol-tegn er
Gemini, underlagt de kræfter, der strømmer gennem korset som
helhed, medmindre det er et menneske, der står på et meget
lavt trin; det vil være sensitiv over for indflydelserne fra de tre
andre tegn, når de træder i kraft, efterhånden som årets mindre
zodiak spiller sin rolle. Senere, når den praktiske værdi af den
esoteriske astrologi er bedre forstået, [side 511] vil menneskene
selv drage nytte af de tre energier fra de tre andre tegn i det
kors, hvor Sol-tegnet befinder sig. Dette er en fremtidig
udvikling af den esoteriske, astrologiske videnskab. For at
udtrykke det med de enkleste ord og dermed nødvendigvis
begrænse betydningerne vil et menneske, når det er i
Sagittarius, bestræbe sig for at koncentrere sig om ét bestemt
mål; når det er i Virgo, vil det vide, at der er en gunstig
lejlighed til at bringe formen mere ind under indflydelse af den
skjulte Kristus, mens i Pisces dets modtagelighed over for de
højere indtryk er dets ret og privilegium. Alle disse fire
muligheder med hensyn til den fremskredne indviede bliver
fremstillet for os på en meget smuk måde i Jesu liv – Jesus,
som er mesteren for sjette stråle.

Gemini-aspektet i hans liv viser sig i den fuldkomne
sammensmeltning af den grundlæggende dualitet, der findes i
menneskeheden: det menneskelige og det guddommelige.

Virgo-aspektet kom til udtryk i hans tolvte år, da han
sagde: »Vidste I ikke, at jeg bør være i min Faders gerning«, og
dermed antydede formlivets underordning under den iboende
Kristusvilje; dette blev fuldbragt, da »guddommeligheden
dalede ned over ham« ved dåben.

Sagittarius-energien gjorde det muligt for ham at sige, da
han stod over for den fulde viden om det forestående offer, som
han måtte bringe: »Jeg må drage op til Jerusalem«, og vi læser,

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



at han derefter »fast besluttet« betrådte Frelserens vej, der fører
til menneskehedens frigørelse.

Pisces-aspektet i dets højeste udtryk er vist ved hans
modtagelighed over for en umiddelbar og ubrudt kontakt med
hans »Fader i himlen«; han var i bestandig forbindelse med
monaden og beviste dermed over for verden, at han var indviet
i bevidsthedsstadier, som den tredje indvielse kun er
begyndelsen til.

Alle tre kors vises virkende samtidig i hans liv – noget der
hidtil var ukendt i den fuldkommenhed, som han udviste: en
fuldkommenhed af fuldendt modtagelighed og tillige
fuldkommen demonstration af resultater; således gav han os en
manifestation af og et eksempel på sammensmeltningen af de
tolv energier i én [side 512] guddommelig personlighed (som
gav udtryk for individualitet) på det fysiske plan. Lad mig kort
fremføre beviset for denne sandhed – sandheden om, at i den
indviede af højere grader kan alle tolv zodiakale energier
koncentreres samtidig og frembringe et fuldstændigt billede af
guddommen, således som det er hensigten, at den til sidst skal
udtrykke sig gennem menneskeheden på denne planet. Jeg har
vist jer det bevægelige kors' udtryksform. Vi vil se på de to
andre i forbindelse med Kristus og den kosmiske Kristus.

DET FASTE KORS

Taurus. – Kristus sagde (som alle andre Guds sønner, der
kender den virkelige betydning af det faste kors), »Jeg er
verdens lys«, og han tilføjede »hvis dine øjne bliver ét, vil
hele dit legeme blive fyldt med lys« [Den engelske og
danske bibeloversættelse stemmer ikke overens. Se Matt. 6,
vers 22. O.a.]. Taurus er, som I har hørt, illuminationens
moder, og »tyrens øje« er symbolet på det øje, som Kristus
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henviste til.
Leo. – Dette er tegnet for den selvbevidste identitet. Dette

vidnede Kristus om i de ord, han sagde til sine disciple:
»Thi hvad gavner det et menneske, om han vinder den hele
verden, men må bøde med sin sjæl«, eller sin egen
selvbevidstheds centrum – det betydningsfulde punkt, hvor
man har opnået det, som må gå forud for alle
bevidsthedstilstande af større inklusivitet.

Scorpio. – Betydningen af dette tegn i Kristi liv er blevet
udeladt af Det nye testamente, men er overleveret i den
gamle kristne legende, at Kristus – mens han endnu lå i
vuggen – dræbte eller kvalte to slanger, hvilket henviser til
modsætningernes par, som ikke længere kunne beherske
ham.

Aquarius. – Udtrykket for denne indflydelse er overleveret os
på smukkeste måde i historien om den sidste nadver.
Kristus sendte sine disciple ind til byen for at finde den
mand, »der bar en vandkrukke« på skulderen. Dette er
symbolet for Aquarius-tegnet, det tegn, hvori den alsidige
anvendelse af livets vand [side 513] vil blive en faktor i
menneskets bevidsthed; derefter skal vi alle i sandhed til
sidst sætte os ned til nadveren med brød og vin. Han
henviste indirekte til den samme tanke, da han talte om sig
selv som »livets vand«, der vil stille menneskehedens tørst.

Således viste Kristus os det fuldkomne gennem brugen af
energierne fra disse fire tegn på det faste kors.

DET KARDINALE KORS

I de fire tegn på dette kors ser vi ham også manifestere disse
tegns energier i deres højeste form (så langt menneskets
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forståelse rækker), selv om dette sker mere ved underforståelse
end ved direkte udsagn.

Aries. – Dette tegn, som er tegnet for al begyndelse, sørgede for
den impuls og den energi, der gjorde det muligt for ham at
indlede den kristne æra; det indledte gennem ham
»kærlighedens tidsalder«, som først nu er ved at tage form,
og dens magt er nu så stor, at den (paradoksalt nok) har ført
til den nuværende splittelse i verden.

Cancer. – Dette tegns kraft er af Kristus blevet udtrykt for os i
de ofte misfortolkede ord: »Jeg har andre får, som ikke
hører til denne fold, også dem bør jeg lede«. Dette henviser
til massebevidstheden i modsætning til hans disciples
indviede bevidsthed. Cancer er et massetegn.

Libra. – Kristus stod ved balancepunktet i menneskets
evolution; han stod mellem den gamle verden og den nye,
mellem østen og vesten. I den kristne æra kommer et
balancepunkt eller denne »ligevægtskrise« i menneskeriget.

Capricorn. – Dette tegn kendetegner punktet for fortætning og
for krystallisering, hvad der til sidst resulterer i formens
død. Dette ser vi ske i dag. I sin sejr over døden og i sin
genopstandelse til livet henviste Kristus til Capricorns dybe
mysterium.

Et studium af disse få bemærkninger vedrørende Kristi liv vil
bringe lys og levende virkelighed over hele dette emne om de
tre [side 514] kors. Det er unødvendigt for mig på dette sted at
erindre jer om, at disse tre kors er skildret på Golgata:
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1. Det bevægelige kors – den ikke-angrende røver.
Menneskeheden.

2. Det faste kors – den angrende røver. Hierarkiet.
3. Det kardinale kors – Kristi kors. Shamballa.

2. Korset for den korsfæstede Kristus – det faste kors

For dem, der læser denne afhandling, er himlens faste kors det
mest betydningsfulde. Antallet af aspiranter til mysterierne er i
denne tid fortsat stigende, og dette medfører, at de nyorienteres
hen imod lyset, at de bevidst vender på zodiakens hjul og fatter
målet for de processer, som de har hengivet sig til på det faste
kors. Disciple er tilbøjelige til at tro, at det er hovedsagen, at de
har indtaget deres plads på dette kors og viser deres
beredvillighed til at blive prøvet og til at vise en uforanderlig
stabilitet. Det er på ingen måde således i virkeligheden. Hvert
af disse kors gør sin tilstedeværelse gældende som en firfoldig
indflydelsessfære eller et mægtigt energicenter ved hjælp af en
»påkaldende tone«. Denne tone udgår fra hvert af korsene og
frembringer et resultat og en reaktion fra en eller anden kilde.
Det er denne nye kendsgerning vedrørende korsene, som er af
betydning, og som jeg i korthed vil prøve at komme ind på.
Først når indflydelsen fra alle fire arme på hvert kors har
frembragt en virkning i mennesket, finder der en overgang sted
i bevidstheden fra det ene kors til det andet – idet overgangen
betyder et krisepunkt både i det enkelte menneske og i den
store helhed. Derefter indledes der en invokationsproces – først
ubevidst, i hvilket tilfælde den har karakter af spredte råb, og
senere bevidst, når den tager form af en koncentreret appel.

Når tidspunktet for overgangen fra det bevægelige til det
faste kors er inde, sker der tre ting: [side 515]
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1. Indflydelsen fra de fire energier fra det bevægelige kors har
bevirket en umådelig livserfaring i formen.

2. Nu følger der en gradvis voksende og dyb utilfredshed, som
vågner i bevidstheden hos det menneske, der foretager
denne overgang. Det har i stor udstrækning udlevet begæret
efter det materielle og er ikke længere tiltrukket af den vej,
der fører ind i materien; den fysiske naturs behov behersker
det ikke længere; det er bange for de impulser, der udgår fra
det astrale plan; det er mentalt vågen og aktiv og virker som
en personlighed. Men det forbliver utilfredsstillet, og det
står mennesket ubehageligt klart.

3. Det sætter sin lid til påkaldelse. Denne påkaldelsesproces
falder i to stadier:

a. Stadiet for åndelig stræben, først uregelmæssig og vag,
men senere gradvis tiltagende i styrke.

b. Stadiet for mysticisme, der går over i okkultisme (studiet
af det skjulte). Dualiteten erkendes nu bevidst og med
ubehag, og mennesket søger forbindelse med den højere
vej og den åndelige vision. Begæret viger for de svage
tilskyndelser af det, der kunne kaldes kærlighed. Dette er
det opdukkende guddommelige aspekt, der rører sig i
personligheden. Det er det, som mennesket søger at
påkalde. Når dette aspekt bliver tilstrækkeligt stærkt,
finder der en sand påkaldelse sted, og disciplen (for det
er mennesket nu blevet) bestiger det faste kors.

Det ovenfor nævnte gælder for den enkelte discipel og i dag
også for menneskeheden som helhed, og – som jeg ofte har
fortalt jer – er det denne invokationsproces, der finder sted i
menneskeheden. Dette frembringer den nuværende
forfærdelige krise. De to her skitserede stadier er i dag i generel
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og magtfuld forstand til stede i menneskeheden.
Det var erkendelsen af disse to stadier i menneskeheden,

som fik mig på vidt forskellige tidspunkter under Hierarkiets
anvisning til at udgive to strofer af et stort okkult mantra. Den
[side 516] første strofe, som blev anvendt i 1936, henviste til
den ubestemte, almene aspiration hos folkemasserne i verden,
en aspiration som i dag er mere udtalt end nogen sinde og som
koncentrerer sig mere og mere om virkelig velfærd.

DEN STORE INVOKATION

Lad lysets kræfter bringe indre oplysning til menneskeheden.

Lad fredens ånd brede sig over Jorden.

Må mennesker af god vilje mødes i samarbejdets ånd.

Må tilgivelse være alle menneskers ledemotiv.

Lad de stores anstrengelser ledsages af styrke.

Lad det ske, og hjælp os til at udføre vor del.

Brugen af denne første strofe blev umiddelbart en succes og
vandt fuld genklang hos de gode og velmenende mennesker,
hvis brændpunkt frem for alt er astralt og opadstræbende, og
hvis mål er fred og ro. Denne fred og ro tilvejebringer det
»bevidsthedsområde«, hvor åndelig stræben kan trives, hvor
fysisk og emotionel tilfredshed kan opnås, og hvor det bliver
muligt at erkende den mystiske vision.

Den anden strofe blev udgivet senere og var tænkt som et
forsøg og et »beslutningspunkt i en krisetid«.

Lad frigørelsens herrer træde frem.

Lad dem bringe hjælp til menneskenes sønner.

Lad rytteren komme frem fra det hemmelige sted,

og frelse ved sit komme.

Kom frem, o Mægtige Ene.
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Lad menneskenes sjæle vågne til lys,

og må de stå med samlet hensigt.

Lad herrens befaling gå ud:

Forbi er sorgens tid!

Kom frem, o Mægtige Ene.

Timen er inde for tjenestens frelsende kraft.

Lad den spredes vidt, o Mægtige Ene.

[side 517]

Lad lys og kærlighed og magt og død

fuldbyrde den Kommendes hensigt.

VILJEN til frelse er her.

KÆRLIGHED til værkets fremme er bredt ud.

AKTIV HJÆLP fra sandhedens kendere er til stede.

Kom frem, o Mægtige Ene, og gør disse tre til én.

Byg en mægtig værnende mur.

Det ondes styre skal ende NU.

Den blev under dette forsøg givet til masserne, men var først og
fremmest beregnet til brug for de aspiranter og disciple, som
ikke blot er mystikere, men som i det mindste har gjort et lille
fremskridt i deres forsøg på at betræde den okkulte vej. I deres
indstilling har de koncentreret sig om det mentale; den højere
vej har de erkendt; de har oplevet visionen og er nu rede til
mere nære og virkelige ting. Den sidste strofe blev derfor først
og fremmest givet til brug for dem, der har besteget eller er i
færd med at bestige det faste kors.

Af denne grund blev brugen af den anden del af den store
invokation relativt begrænset. Den blev afvist (til tider næsten
voldsomt) af mennesker af den emotionelle type, der ikke
kunne se længere end til fredens skønhed – endemålet for
astralplanets udtryk. Deres vision af den større helhed og af
evokationen af viljen-til-det-gode (som ikke er viljen-til-fred)
var yderst begrænset, men dette var ikke deres egen fejl. Det
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viste blot deres plads på evolutionsstigen og indicerede et
forholdsvis nyttigt punkt på tjenestens vej, men et stadium,
som nu er ved at være overvundet. Menneskene i verden
kommer nu til at indse (gennem lidelse og eftertanke), at der er
noget, der er større end fred, og det er det, som er godt for
helheden, og ikke kun fred for den enkelte eller for nationer.
Denne nyorientering af den menneskelige bevidsthed udvirkes
af den beslutsomme indstilling hos menneskesjælene, samlet
og sammensmeltet, organiseret og koncentreret gennem
visionen om menneskehedens almene tarv.

Det var dog væsentligt, at disse forskelle i indstilling skulle
[side 518] træde tydeligt frem, og derfor udgav vi de to strofer
af den store invokation hver for sig og på forskellige
tidspunkter. Deraf lærte man forskellen på indstillingen hos de
brede lag af velmenende mennesker i verden og den rigtigt
orienterede indstilling hos de intelligente aspiranter og disciple.
Dette var nødvendigt, før der kunne finde en mere omfattende
aktion sted. Jeg vil holde en lille pause her og erindre jer om, at
begge grupper er nødvendige: den første gruppe – den
emotionelle og den idealistiske – har til opgave at koncentrere
massernes ubestandige åndelige stræben. De er ansvarlige over
for den almindelige offentlighed. Den anden gruppe af trænede
tænkere og mennesker, som først og fremmest er besjælet af
viljen-til-det-gode (som har større betydning i denne
verdenscyklus end viljen-til-fred), har den opgave at fremkalde
hierarkisk genklang som svar på den første gruppes stræben.
De koncentrerer denne åndelige stræben på det mentale plan,
skaber en tankeform, der udtrykker målet, og udsender det
»råb«, som kan nå frigørelsens herrer.

Den sammensatte invokation og det enstemmige råb fra de
forskellige menneskelige bevidsthedsplan vil rette en mægtig
appel, der har indflydelse på den »frelsende krafts« skjulte
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centre. Det er denne forenede appel, som I nu må organisere.
Således vil den store del af menneskehedens masser bliver
ansporet til at bevæge sig fra det bevægelige kors over til det
faste kors, og den nye verdenscyklus, der begynder i Aquarius
(den ene af armene på det faste kors), vil for alvor blive indledt
af menneskeheden selv.

Man kunne derfor sige, at den store invokation, som den
først blev udgivet, var bestemt til at bruges af dem, der er
korsfæstet på det bevægelige kors, korset for forandring, mens
den anden invokation skulle bruges af dem, der er korsfæstet på
det faste kors, korset for den rette orientering. Den er til brug
for de mænd og kvinder, hvis mål er viljen-til-det-gode, som
tænker i begreber som verdenstjeneste, og som har vendt sig
mod lyset – kundskabens lys, visdommens og forståelsens lys,
og selve livets lys.

På det faste kors frembringer den forenede indflydelse af
dets [side 519] fire energistrømme, når de kommer til fuldt
udtryk gennem den enkelte discipel eller gennem Hierarkiet,
ligeledes tre tilstande:

1. Der vil være en omfattende erfaring med hensyn til
gruppeliv, gruppeaktivitet og gruppebevidsthed. Det
selvbevidste menneske i Leo bliver til det gruppebevidste
menneske i Aquarius.

2. I disciplens bevidsthed opstår der en vision af den
»endeløse vej, som nirvana kun er begyndelsen på«.

3. Mennesket erkender sin opgave som formidler, hvilket er
den vigtigste opgave for Hierarkiet, som selv er
mellemleddet mellem Shamballa og menneskeheden.
Mennesket ved, at det samtidig må udføre den dobbelte
opgave med invokation og evokation – evokationen
(gennem den rette invokation) af viljen-til-det-gode hos
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verdens tænkende mennesker og aspiranter, og ligeledes
viljen-til-at-frelse hos Shamballas herrer. Dette må ske via
Hierarkiet, som det er i stand til at nærme sig direkte. Jeg
kommer her ind på dybe mysterier.

Der vågner derfor i mennesket først en vag beslutsomhed, som
med tiden viger for en evokation af viljen i det selv. Dette
bringer det til sidst i forbindelse med det guddommelige
væsens viljesaspekt, som udstråler fra Shamballa og nedtrappes
af Hierarkiet, den åndelige organisation, som han gradvis
integreres i gennem erfaringen på det faste kors. Man kunne
her fremhæve følgende:

a. Erfaringen på det bevægelige kors integrerer et menneske i
det center, som vi kalder menneskeheden.

b. Erfaringen på det faste kors integrerer disciplen i det andet
planetariske center, som vi kalder Hierarkiet.

c. Erfaringen på det kardinale kors integrerer den indviede i
det vigtigste planetariske center, som vi giver navnet
Shamballa.

Mennesket bliver til sidst et strålende center for åndelig vilje,
der påvirker menneskeheden og fremkalder dens vilje-til-det-
gode; det integrerer denne i Hierarkiet, så godt det formår, og
sammensmelter [side 520] den menneskelige vilje med
hierarkisk aktivitet i et forsøg på at fremkalde en reaktion fra
Shamballa.

3. Korset for den opstandne Kristus – det kardinale kors

Dette har jeg ikke lov til at komme nærmere ind på, ej heller vil
det gavne, at jeg uddyber de tilstande, der dukker op i
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bevidstheden hos den indviede på det kardinale kors. Mine ord
ville være meningsløse. De fleste af jer befinder sig på et
overgangsstadium, hvor I stabiliserer jeres individuelle vilje og
i stigende grad forsøger at udtrykke den i viljen-til-det-gode.
Jeg beder jer om at gøre jer det helt klart, at I, dersom viljen-til-
fred leder jer, stadig arbejder på de emotionelle plan, og jeres
arbejde ligger da i den første strofe af den store invokation og
med dens udbredelse blandt masserne. Hvis det er viljen-til-
det-gode, der influerer og styrer jer, så må I for at vække
masserne til åndelig stræben føje den opgave til at fremkalde en
reaktion på den verdensomspændende nød hos tænkerne og
aspiranterne gennem den anden strofe og forene de to
tilnærmelser i et forsøg på at fremkalde hos Shamballa – via
Hierarkiet – viljen-til-at-frelse.
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[side 521-522]

KAPITEL VII

Strålerne, stjernebillederne og planeterne

Indledende bemærkninger.

1. Viljens væsen, som ligger til grund for den kosmiske
hensigt.

2. Forskellige viljesaspekter.
3. Grundprincipper for de syv stråler og viljesaspektet.
4. Kosmiske energier og transformation.
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[side 523]

KAPITEL VII

Strålerne, stjernebillederne og planeterne
(ifølge tabel X)

Indledende bemærkninger

Vi kommer nu til vor sidste behandling af zodiaken og dens
relation til de syv stråler. Vi har beskæftiget os med tegnene og
deres virkninger og med den nye og dybt esoteriske astrologi,
der gradvis vil erstatte den nuværende mundane astrologi. Ved
slutningen af dette århundrede vil den have vundet sin
retmæssige plads i menneskets tanker. En ting I altid må holde
jer for øje, er, at nu da krigen [Er skrevet umiddelbart efter 2.
verdenskrig. O.a.] er ovre, og tiden for akutte prøver og
trængsler er forbi, vil en stor åndelig opvågning finde sted (af
en kvalitet og beskaffenhed, som er helt uforudsigelig i dag).
Krigen vil have lært menneskeheden meget og vil have
bortrevet selvets slør fra manges øjne. Værdier, som hidtil kun
har været bragt til udtryk og forstået af dem, hvis »øjne er rettet
mod Gud«, vil blive målet og længselen hos en tusindtallig
menneskemængde; sand forståelse mellem mennesker og
nationer vil blive et mål, man længes efter. Hvad
menneskeheden har besluttet sig til at ville have, har den altid
haft held til at opnå. Dette er en okkult lov, for begæret er
endnu den stærkeste kraft i verden; organiseret, forenet begær
var den egentlige årsag til aksemagternes forfærdende succes.
Den eneste faktor, som med held kan gå imod begær, er vilje,
når ordet bruges i dets åndelige betydning og som et udtryk for
det første store guddommelige aspekt. Kun lidt af den
organiserede, åndelige vilje blev demonstreret af de allierede;
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de var, som naturligt er, optændt af begær efter sejr, af begær
efter, at der skulle komme en slutning på denne altopslugende
verdenskatastrofe, af begær efter fred og tilbagevenden til
stabilitet, af begær efter at afskaffe krig en gang for alle og efter
at bryde den stadig tilbagevendende cyklus; dertil kom et
bestandig voksende [side 524] ønske om at bringe en ende på
det frygtelige mål af lidelse, af grusomhed, af død, af
hungersnød og af angst, som tager kvælertag på
menneskeheden i et forsøg på at tage livet af den.

1. Viljens væsen, som ligger til grund for den kosmiske
hensigt

Men hele denne beslutsomhed er i de fleste tilfælde ganske
enkelt et udtryk for et fast forankret og forenet begær. Det er
ikke den organiserede brug af viljen. Viljens hemmelighed
ligger i erkendelsen af menneskets guddommelige natur. Kun
denne erkendelse kan fremkalde det sande udtryk for viljen.
Den må i virkeligheden vækkes af sjælen, eftersom denne
dominerer og behersker den menneskelige tænkeevne og
personlighed. Viljens hemmelighed er også nært knyttet til
erkendelsen af godhedens uovervindelige natur og af, at det
gode uundgåeligt til sidst må sejre. Dette er ikke beslutsomhed;
dette er ikke en oppiskning og stimulering af begæret, således
at det kan forvandles (transmuteres) til vilje; det er ingen
ubønhørlig, urokkelig og ubevægelig koncentrering af alle
energier i behovet for at sejre (lyskræfternes fjender mestrer
dette). Sejren på de allieredes side lå i anstrengelsen for at
frembringe denne koncentrering med bedre virkning end
fjenden. Brugen af viljen udtrykkes ikke ved en jernhård
beslutning om at stå fast og ikke give efter for onde magter.
Beslutsomheden, energiens koncentrering og demonstrationen
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af en altomfattende indsats for sejren, var kun (hvad de
allierede angik) udtryk for et målrettet begær efter fred og efter
en ende på vanskelighederne. Denne form for indsats er noget,
som masserne kan yde, og dette gjorde de også på begge sider i
denne konflikt.

Der gives dog et plus, noget andet, der fik sejren over på de
allieredes side. Det kom gennem en ikke erkendt anstrengelse
for at forstå og give udtryk for den åndelige viljes kvalitet; det
var manifestationen af denne guddommelige energi, som gjorde
det første guddommelige viljes- eller magtaspekt til det, som
det er; [side 525] det er det, der er det karakteristiske træk ved
Shamballa-kraften; det er denne mærkelige og specielle kvalitet
for guddommelighed, som er så meget anderledes, at endog
Kristus selv ikke var i stand til at give udtryk for den med
lethed og forståelse. Det viser episoden os i Getsemane. Det er
ikke nemt for mig at udtrykke dens betydning i ord. To tusinde
år er gået siden Getsemane og siden Kristus for første gang
etablerede kontakt med Shamballa-kraften og ved hjælp af
denne og på menneskehedens vegne skabte en forbindelse, som
selv ved slutningen af det tyvende århundrede ikke er andet end
en tynd, spinkel tråd af forbindende energi.

Denne Shamballa-kraft er ikke desto mindre tilgængelig,
hvis den bruges rigtigt, men evnen til at udtrykke den ligger i,
at man forstår den (så meget, som det er muligt ved dette
midtvejspunkt i menneskets evolution) og anvender den i
gruppen. Det er en forenende synteseskabende kraft, men den
kan bruges som en disciplinerende, standardiserende kraft. Må
jeg gentage de to nøgleord til anvendelse af Shamballa-
energien: Gruppeanvendelse og gruppeforståelse.

Menneskeheden har haft meget svært ved at forstå
betydningen af kærlighed. Derfor vil dens problem i relation til
viljen naturligvis være endnu mere vanskelig. For langt de
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fleste mennesker er sand kærlighed stadig kun teori. Kærlighed
(som vi normalt fortolker den) viser sig som venlighed, men det
er venlighed over for livets formside, over for personlighederne
omkring os, og den slår sig sædvanligvis til tåls med at opfylde
et ønske om at udføre vore forpligtelser og til ikke på nogen
måde at hindre de aktiviteter og forbindelser, der tjener vore
medmenneskers vel. Den giver sig udtryk i et ønske om at gøre
en ende på misbrug og om at tilvejebringe lykkeligere
materielle forhold i verden; den viser sig som moderkærlighed,
som kærlighed blandt venner, men endnu kun sjældent som
kærlighed blandt grupper og nationer. Den er temaet i den
kristne lære, ligesom viljen i sit guddommelige udtryk vil blive
temaet i den kommende verdensreligion; den har været den
impuls, der ligger til grund for meget af [side 526] det gode
arbejde, der er gjort inden for områder som filantropi og
menneskets velfærd, men i virkeligheden er kærligheden endnu
aldrig blevet bragt til udtryk – undtagen gennem Kristus.

Måske vil I spørge: Når det er således, hvorfor fremhæver
du da dette højeste guddommelige aspekt? Hvorfor ikke vente
til vi ved mere om kærligheden, og hvordan vi skal manifestere
den i vore omgivelser? Fordi viljen i sin sande udtryksform i
dag er nødvendig som en fremdrivende, uddrivende kraft og
samtidig en klarende, rensende faktor.

Den første udtalelse af Kristus, som vi læser om, var rettet
mod hans moder (symbolet for det guddommelige væsens
substans-aspekt), da han sagde: »Vidste I ikke, at jeg bør være i
min Faders gerning«. Denne opgave, som han forbandt med det
første guddommelige aspekt, monade- eller faderaspektet, var
opfyldelsen af Guds hensigt og udførelsen af Guds intention,
vilje og målsætning. Den anden af hans udtalelser kom ved
tidspunktet for dåben i Jordan, da han sagde til Johannes
Døberen: »Lad det nu ske; thi således bør vi opfylde alt, hvad
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ret er«. Her i den anden indvielse – som symboliserer
overvindelsen af begæret – vandrer han ind i opfyldelsens rige,
området for fuldendelsen af planlagt, retfærdig aktivitet. I
stedet for sit eget personlige begær (der nødvendigvis er af den
allerhøjeste art på grund af hans høje status i evolutionen)
sætter han den guddommelige vilje. Igen råber han ved
slutningen af sit liv, i Getsemane-erfaringen: »Fader, ske ikke
min, men Din vilje«. Selv da, og selv for ham, syntes det så
godt som umuligt at opnå viljens fulde udtryk. Han var sig
endnu den i sin stilling iboende dualisme bevidst og ligeså
kontrasten mellem hans vilje og Guds vilje. I disse tre udsagn
viser han sin erkendelse af de fremskyndende Shamballa-
aspekter: liv, kvalitet og energi:

1. Viljen, der betinger livsaspektet.
2. Viljen, der bringer fuldbyrdelse af de rette menneskelige

relationer.
3. Viljen, der til sidst overvinder døden.

[side 527]

Disse tre aspekter er alle beslægtet med de tre guddommelige
udtryk for ånd, sjæl og legeme, for liv, bevidsthed og form, for
liv, kvalitet og tilsynekomst. Denne fase i Kristi liv er aldrig
blevet rigtigt studeret, og dog ville selv en ringe forståelse af
denne fase hjælpe menneskeheden til at drive det onde (på det
individuelle, gruppemæssige og planetariske område) tilbage til
det sted, hvorfra det kom; det ville hjælpe menneskeheden til at
befri sig fra den rædsel, der i dag ligger på lur og trodser Gud
og mennesker.

Shamballa-energien er derfor den energi, der er forbundet
med menneskehedens levende aktivitet (gennem bevidsthed og
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form), vi behøver ikke at betragte dens relation til resten af den
manifesterede verden; den vedrører etableringen af rette
menneskelige relationer og er denne tilstand af væren, som til
sidst ophæver dødens magt. Den er derfor en drivkraft, ingen
impuls; den er virkeliggjort hensigt og ikke udtryk for begær.
Begæret arbejder nede fra og op gennem den materielle form;
viljen arbejder nedad til formen og bøjer bevidst formen ind
under den guddommelige hensigt. Det ene er invokativt
(påkaldende) og det andet er evokativt (fremkaldende). Begæret
kan, når det bliver samlet og koncentreret, påkalde viljen; viljen
kan, når den fremkaldes, bringe begæret til ophør og blive en
iboende, fremskyndende, drivende kraft, stabiliserende,
tydeliggørende og – blandt andet – til sidst nedbrydende. Den
er meget mere end dette, men det er alt, hvad mennesket kan
fatte i vor tid, og alt, hvad dets opfattelsesmekanisme hidtil har
kunnet bruges til. Det er denne vilje – vakt ved invokation –
der skal koncentreres i sjælens lys og helliges lysets hensigter
med henblik på at skabe rette menneskelige relationer, som skal
bruges (i kærlighed) til at nedbryde alt, hvad der hindrer
menneskelivets frie strøm, og hvad der bringer død (åndelig
som fysisk) over menneskeheden. Viljen skal påkaldes og
fremkaldes.

Jeg refererer ikke her til brugen af en af de to store
invokationer eller af den tredje, som også er blevet
offentliggjort. Jeg henviser til den koncentrerede bevidsthed
hos mænd og kvinder [side 528] af god vilje, hvis tilværelse er
betinget af viljen til at udføre Guds hensigter i kærlighed, som
uselvisk søger at forstå disse hensigter, og som ikke frygter
døden.

Der er to væsentlige ting i vejen for, at Shamballa-kraften
frit kan komme til udtryk i den sande natur. Den ene er den
lavere naturs modtagelighed over for Shamballa-kraftens
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indvirkning og dens deraf følgende nedværdigelse til selviske
mål, således som i sin tid i det sensitive, negative tyske folks
tilfælde og aksemagternes brug af den til materielle formål.
Den anden ting, der står i vejen, er den blokerende, hindrende,
forvirrede, men enstemmige opposition fra verdens velmenende
folkeslag, som taler svævende og smukt om kærlighed, men
vægrer sig ved i handling at overveje teknikken i Guds vilje.
Ifølge disse mennesker er den vilje noget, som de personligt
intet har at gøre med; de nægter at erkende, at Gud udvirker sin
vilje gennem mennesker, ligesom den altid søger at udtrykke
sin kærlighed gennem mennesker; de vil ikke tro, at denne vilje
muligvis kunne give sig udtryk gennem nedbrydningen af det
onde med alle de materielle følger af dette onde. De kan ikke
tro, at en kærlighedens Gud på nogen måde kunne anvende det
første guddommelige aspekt til at nedbryde de former, som står
i vejen for den guddommelige ånds frie udfoldelse; den vilje
må ikke krænke deres fortolkning af kærligheden. Sådanne
mennesker er individuelt af ringe betydning og vigtighed, men
deres forenede negativitet gjorde virkelig stor skade ved
slutningen af krigen, akkurat som det tyske folks negativitet og
manglende evne til at handle rigtigt, da Hitlers hensigter blev
bragt for dagen, muliggjorde den store indstrømning af
urgammel og koncentreret ondskab, som bragte katastrofen
over mennesket. Sådanne mennesker er som en møllesten om
halsen på menneskeheden; de lammer den sande bestræbelse,
idet de mumler »Lad os elske Gud og hinanden«, men de gør
intet ud over at fremsige bønner og banaliteter, mens
menneskeheden dør.

I kan let værdsætte den kendsgerning, at evokationen af
viljesenergien og dens virkning på det uforberedte,
materialistisk tænkende [side 529] menneske kunne og ville
føre til en katastrofe. Den ville simpelt hen tjene til at

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



koncentrere og styrke den lavere egenvilje, som er det navn, vi
giver bevidst og beslutsomt begær. Evokationen ville da kunne
skabe en så stærk drivkraft med selviske mål for øje, at
mennesket kunne blive et uhyre af ondskab. I menneskehedens
historie har en eller to fremskredne personligheder gjort dette
med frygtelige følger både for sig selv og for folket på deres tid.
En sådan skikkelse i oldtiden var Nero; det seneste eksempel er
Hitler. Men det, som har gjort Hitler til så farlig en fjende af
menneskeheden, er den kendsgerning, at menneskeheden i
løbet af de sidste to tusinde år har udviklet sig til et punkt, hvor
den også kan reagere på visse aspekter af denne første stråles
kraft. Hitler fandt derfor forbundsfæller og medarbejdere, som
forenede deres modtagelighed med hans, således at en hel
gruppe blev de modtagelige formidlere af den destruktive
energi, der kommer til udtryk i sit laveste aspekt. Det er det,
som satte dem i stand til at arbejde hensynsløst, magtfuldt,
selvisk, grusomt og fremgangsrigt på ødelæggelsen af alt, hvad
der forsøgte at hindre deres planer og begær.

Der er kun én måde, hvorpå koncentreret ond vilje med
dens modtagelighed over for Shamballa-kraften kan besejres,
og det er ved at stille den over for en lige så koncentreret
åndelig vilje, udvist af modtagelige mænd og kvinder af god
vilje, der kan optræne sig til at blive sensitive over for denne
type af ny, indstrømmende energi og lære, hvordan de skal
påkalde og fremkalde den.

I kan derfor se, hvorfor jeg havde mere end den tilfældige
brug af et gængs ord i tankerne, da jeg talte om udtrykkene god
vilje og viljen-til-det-gode. Hele tiden havde jeg ikke blot i
tankerne venlighed og gode hensigter, men også den
koncentrerede vilje-til-det-gode, der kan og må fremkalde
Shamballa-energien og bruge den til at standse de onde kræfter.

Jeg erkender, at dette er et relativt nyt begreb for mange af
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jer; for andre vil det kun betyde lidt eller intet; andre igen kan
have en vag idé om denne nye tilnærmelse til Gud og tjeneste,
som – gentager jeg – kan og må genskabe, genopbygge og
rehabilitere [side 530] verden. Jeg vil gerne her fremhæve, at
man kun kan komme i kontakt med viljesaspektet fra det
mentale plan, og derfor kan kun de, som arbejder med og
gennem tænkeevnen, begynde at tilegne sig denne energi. De,
som søger at vække Shamballa-kraften, kommer meget tæt på
ild-energien. Ilden er det mentale plans symbol og kvalitet.
Ilden er et aspekt af den guddommelige natur. Ilden blev et
fremherskende aspekt af krigen. Ild frembringes ved fysiske
hjælpemidler og ved hjælp af mineralriget, og dette var det
store, truende og foretrukne ødelæggelsesmiddel i denne krig.
Dette er en opfyldelse af den ældgamle profeti om, at forsøget
på at udslette den ariske race ville ske ved hjælp af ild, ligesom
det gamle Atlantis blev tilintetgjort ved vand. Men den
flammende gode vilje og den bevidste, koncentrerede brug af
Shamballa-kraften kan imødegå ild med ild og dette må gøres.

Jeg kan ikke oplyse jer mere om dette emne, før I har givet
jer tid til at tænke nærmere over det og har søgt at forstå viljens
anvendelse, dens natur, hensigt og dens relation til det, som I
forstår ved menneskets vilje. I må tænke dybt over, hvordan
den bør anvendes, og på hvilken måde aspiranter og disciple,
som er mentalt polariserede, kan koncentrere denne vilje og
uden fare påtage sig ansvaret for at bruge den fornuftigt.
Senere, når I ved mere derom, kan jeg give jer nærmere
oplysninger om dette spørgsmål. Jeg vil dog gerne komme med
et praktisk forslag. Kunne man ikke danne en gruppe, som ville
tage dette spørgsmål op som meditationstema, og som ville
forsøge at gøre sig egnede til – ved den rigtige forståelse – at
kunne forbinde sig med Shamballa-energien og anvende den?
Ville det ikke være muligt efterhånden at udarbejde dette tema
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over åbenbaringen af den guddommelige vilje, således at hele
problemet kunne være parat til at blive fremstillet for den
tænkende offentlighed, når der engang bliver virkelig fred? Der
er meget at tænke over i denne forbindelse. Der er
anskueliggørelsen af viljens tre aspekter, således som de er
nævnt ovenfor; der er forberedelsen af det enkelte menneske til
at give udtryk for denne energi; der er den modne overvejelse
vedrørende Hierarkiets forbindelse til Shamballa; [side 531]
denne forbindelse styrkes, efterhånden som mestrene forsøger
at udarbejde den guddommelige hensigt og at være formidlere
af viljesenergien. Der er bestræbelsen for til en vis grad at
begribe beskaffenheden af det første aspekts direkte
indvirkning på menneskets bevidsthed, helt afsondret fra det
hierarkiske center – en indvirkning uden den absorberende og
formindskende proces, som Hierarkiet underkaster den. Jeg har
henvist til denne direkte kontakt andetsteds; den kan blive mere
direkte og mere fuldkommen, når der er skabt større sikkerhed
for en mere forstående menneskelig tilnærmelse.

En af årsagerne til den 2. verdenskrig kan findes i en alt for
tidlig kontakt – en kontakt bragt i stand af visse selviske
tænkere af en relativ høj kvalitet, og disse tænkere blev
understøttet af Den sorte Loge. For at opveje dette og for til
sidst at udvirke bortdrivelsen af de mørke kræfters indflydelse
fra vor planet, måtte Shamballa-kraften anvendes aktivt og
bevidst af Den hvide Loge, hjulpet af mænd og kvinder, hvis
vilje-til-det-gode var stærk nok til at beskytte dem mod
personlig fare i deres arbejde og mod at styre i forkerte og
farlige retninger. Denne hjælp nødvendiggjorde en bestemt og
planmæssig kontakt og et samspil mellem de to centre:
menneskeheden og Hierarkiet. Når dette var kommet bedre i
stand, kunne samarbejdet organiseres og erkendes, og
medlemmer fra de to store centre »stå sammen i deres fælles

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



faste hensigt«. Dette ville på det mentale plan svare til den
almindelige offentligheds faste hensigt, idet disse mennesker
stod med påberåbelsens magt på deres læber og i deres hjerter.
Til denne påberåbelse måtte føjes den koncentrerede vilje hos
verdens tænkere og intuitive, der ville bruge deres tænkeevne
og deres hjerne som bekræftelse på det rigtige.

Fordi det drejede sig om viljesaspektet, omtalte jeg som det
sidste i vor betragtning over de syv stråler, strålerne,
stjernebillederne og planeterne således som vist i tabel X. Det
indbyrdes forhold, som er beskrevet dér, vedrører det første
aspekt af viljen, som jeg her har antydet. En nærmere
undersøgelse af denne tabel vil fuldende vor betragtning over
esoterisk astrologi. [side 532]

De syv stjerner i Store Bjørn er ophavskilderne til vort
solsystems syv stråler. De syv Rishier i Store Bjørn udtrykker
sig gennem de syv planetariske Logoi, der er deres
repræsentanter, og som i De syv Rishier ser deres forbillede.
Disse syv planetariske ånder manifesterer sig gennem de syv
hellige planeter.

Hver af disse syv stråler, der kommer fra Store Bjørn,
overføres til vort solsystem ved hjælp af tre stjernebilleder og
deres herskende planeter. Følgende tabel vil tydeliggøre dette,
men bør kun betragtes ud fra det store zodiakale hjuls
nuværende runde på 25.000 år.
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TABEL X

      Stråle Stjernebilleder

Planeter

Eksoteriske

Planeter

Esoteriske

I. Vilje

eller

magt 9

Aries

Leo

Capricorn

Vædderen. . . .

Løven. . . . . . .

Stenbukken. . .

Mars. . . . . .

Solen. . . . . .

Saturn. . . . .

Merkur

Solen

Saturn

II. Kærlighed-

visdom
9

Gemini

Virgo

Pisces

Tvillingerne.. .

Jomfruen. . . . .

Fiskene. . . . . .

Merkur. . . .

Merkur. . . .

Jupiter. . . . .

Venus

Månen

Pluto

III. Aktiv

intelligens
9

Cancer

Libra

Capricorn

Krebsen.. . . . .

Vægten. . . . . .

Stenbukken. . .

Månen. . . . .

Venus. . . . .

Saturn. . . . .

Neptun

Uranus

Saturn

IV. Harmoni

gennem

konflikt 9

Taurus

Scorpio

Sagittarius

Tyren. . . . . . .

Skorpionen. . .

Skytten. . . . . .

Venus. . . . .

Mars. . . . . .

Jupiter. . . . .

Vulkan

Mars

Jorden

V. Konkret

videnskab
9

Leo

Sagittarius

Aquarius

Løven. . . . . . .

Skytten. . . . . .

Vandbæreren..

Solen. . . . . .

Jupiter. . . . .

Uranus. . . .

Solen

Jorden

Jupiter

VI. Hengivenhed.

Idealisme
9

Virgo

Sagittarius

Pisces

Jomfruen. . . . .

Skytten. . . . . .

Fiskene. . . . . .

Merkur. . . .

Jupiter. . . . .

Jupiter. . . . .

Månen

Jorden

Pluto

VII. Ceremoniel

orden
9

Aries

Cancer

Capricorn

Vædderen. . . .

Krebsen.. . . . .

Stenbukken. . .

Mars. . . . . .

Månen. . . . .

Saturn. . . . .

Merkur

Neptun

Saturn
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[side 533]

2. Forskellige viljesaspekter

Vi kommer nu til den vanskelige opgave at skulle betragte et
aspekt af guddommelig manifestation, som endnu er så lidt
fremtrædende på det fysiske plan, at vi savner det eksakte ord,
der kan beskrive det, og de ord, der er til rådighed, er tilmed
misvisende. Jeg kan dog forsøge at give jer bestemte begreber,
beslægtede forhold og paralleller, som kan tjene til at afslutte
dette afsnit om astrologi og lægge grunden til fremtidig
undervisning omkring år 2025. Det er den metode, hvorved al
åbenbaring kommer. Der indgives en tanke; et symbol
beskrives; en idé illustreres. Når menneskene derefter tænker
nærmere over det, og de intuitive i verden griber tanken, tjener
den som en sædtanke, der til sidst bærer frugt ved
fremstillingen og udfoldelsen af en åbenbaring, som hjælper
menneskeheden til at komme nærmere målet.

Vi betragter udtrykket Shamballa-kraften som vilje, dvs.
som guddommelig hensigt, latent i Guds tanke fra tidernes
begyndelse og skabelsens morgendæmring. I Guds tanke ses
denne idé som hel og fuldkommen. I manifestationens verden
vises den som en gradvis, selv-åbenbarende, fremadskridende
og bevist aktivitet. Vi kender i nogen grad til Guds
intelligensaspekt. Det er åbenbaret i substansens levende
aktivitet. Om Den store Tænkers kærlighed lærer vi langsomt,
og kærlighedens åbenbaring har nået det stadium, hvor
menneskets tænkning kan stille sin form for levende aktivitet
over for det guddommelige væsens kærlighed, som man
skimter og aner, idet den endnu kun kommer til udtryk som
ønsket om de rette menneskelige relationer og den rette
væremåde over for alt, hvad der er ikke-menneskeligt. Om
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Guds vilje og hensigt ved menneskeheden intet, for den
individuelle vilje eller menneskets kollektive vilje, der kunne
virke som tolk og åbenbarer og ligeledes kunne tjene som
kontaktmiddel, er helliget selviskheden og er blind for de
højere områder af guddommeligt udtryk. Menneskehedens
såkaldte given sig hen under Guds vilje beror på dens ønskeliv,
på dens negative indstilling og på helgenernes visioner. Deres
kendetegn var underkastelse, og [side 534] deres højeste
åndelige kontakt bar endnu præg af dualismen og var til
stadighed betinget af arten af menneskets udlægning.

Efter den okkulte metode må vi begynde med det
universelle og med helheden; med tiden vil det individuelle og
det specielle åbenbare sig, men i relation til helheden. Det
skulle være muligt, gennem et studium af de syv stråler og de
dermed forbundne stjernebilleder og deres overførende
hjælpere, planeterne, at få en almen forståelse af
gennemstrømningen af Shamballa-energien, som har et synligt
formål på det fysiske plan.

Jeg har tidligere henvist til de tre vigtige udtryksformer af
viljesaspektet. Der findes viljen, som betingende faktor for
livsaspektet. Dette henviser ikke til begivenheder, hændelser og
forekomster, men til livsmanifestationernes egenart i enhver
cyklus, gennem enhver nation eller race, for så vidt angår
menneskeheden. Dette henviser også til de store, generelle
linjer, som til enhver tid sætter tempoet for formernes evolution
på vor planet, og som fundamentalt vedrører livets kraft og
udholdenhed, således som dette skaber og manifesterer sig
gennem de ydre forhold, som er kvalificeret og kommer til
udtryk som liv, kvalitet og tilsynekomst. Ordet »liv« betyder i
denne triplicitet af begreber livet, således som menneskeheden
forstår det. Ordet »liv«, som jeg her henviser til, er det liv, som
H.P.B. henviser til, nemlig det liv der forener ånd, sjæl og
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legeme til en enhed. (S.D. I. s. 81). Det er i virkeligheden dette
fjerde »noget«, der svæver over al manifestation og over alle
ting, alle kvalificerede udtryksformer for guddommen, og som
der hentydes til i Bhagavad Gita med ordene: »Idet jeg har
gennemtrængt hele dette univers med en del af mig selv, består
jeg«.

Der er derefter viljen, som bringer fuldbyrdelse. Den er
grundlaget for alle forbindelser og for alle gensidige forhold i
vort solsystem og (hvad menneskeheden angår) på vor planet.
Den er den vigtigste faktor for, at den guddommelige
fuldendelse uundgåeligt vil nås; den er årsagen til
virkeliggørelsen af alle former på alle plan og til
virkeliggørelsen af den guddommelige hensigt; den er det, der
ligger bag bevidstheden selv. Jeg ved ikke, hvordan [side 535]
jeg ellers skal udtrykke dette i ord, og nu da jeg har gjort dette,
viser det sig at være helt utilstrækkeligt. Der er en svag, dunkel,
ubestemt genspejling af denne viljens fuldbyrdelse i glæden
over det opnåede, således som et menneske føler det, når det
får sit inderligste ønske opfyldt. Lange evolutionsprocesser går
forud for denne fuldbyrdelse og lang erfaring for Guds viljes
levende aktivitet som »liv«. Denne koncentrerede evolutionære
bestræbelse, denne hensigt, der ikke viger fra sine principper,
har fremkaldt mere end begær og mere end viljen-til-at-være-
aktiv. Der er fra begyndelsen en erkendt opnåelse, for dette er
den guddommelige vilje-til-fuldbringelse, som går forud for
forsøget på at skabe. Det er skabelsens syntese eller en
vedvarende bestræbelse, en fastholden af visionen og
fuldstændigt offer, og alt dette inden for det guddommelige,
oplevede eksperiment, hvis jeg må have lov til at formulere
denne tanke således. Husk derfor, at igennem den
guddommelige viljes erfaringer løber den fuldbyrdede synteses
tråd. Det er mere end kohæsion i tid og rum; det er mere end

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



princippet om afsavn, som H.P.B. taler om, og mere end
selvpålagt begrænsning. Det er slutningen set fra begyndelsen;
det er alfa og omega, der frembringer det fuldendte hele og den
guddommelige viljes fuldstændige virkeliggørelse.

Der er endelig viljen, der besejrer døden. Igen må dette
ikke udlægges som død i egentlig forstand, således som døden
påvirker manifestationens formnatur. Syntesens grundprincip
og den virkeliggjorde og fuldkomne triumf vedvarer bag alt det,
vi kan erkende som død. Denne vilje er sejrens princip, det
endelige livsmål, når det bærer frugt; det er den endelige,
forenede succes eller samlede konformitet med en længe
forudset hensigt af ånd-materie, liv-form, plus det »noget«, som
er drømmen og målet for de højest indviede i Hierarkiet at få
kontakt med – den hemmelige åbenbaring af Shamballa selv.
Mere er det ikke muligt at sige. Hvis selv Kristus stræber hen
imod denne erkendelse, kan vi ikke gøre andet end at
spekulere.

Med disse få ord har jeg søgt at fremføre en idé om en
omfattende subjektiv virkeliggørelse. Det, som jeg i
virkeligheden [side 536] hentyder til, er den »endeløse vej,
hvortil nirvana selv kun er den åbne dør« – vejen til den højere
evolution, som vor evolutionsproces forbereder menneskeheden
til. Jeg påviser, hvad der er målet for al hierarkisk stræben.
Menneskeheden er i den grad optaget af Hierarkiets indstilling
og anstrengelser, hvad angår menneskets velfærd og ledelse, at
målet for visdomsmestrenes bestræbelser meget naturligt
overses. Det kommer i virkeligheden ikke mennesket ved. Ikke
desto mindre forvrænges billedet af den guddommelige plan,
som så ofte er fremhævet i okkulte bøger og af okkulte lærere,
medmindre det erkendes, at ligesom menneskeheden stræber
imod Hierarkiet, således stræber dette hierarki imod Shamballa.
Som der står i Den gamle kommentar:

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



»Den, som ser i Shamballas mørke lys, trænger frem til
det, der ligger hinsides vor lille sfære til det, som kan
anes bag den hellige triangel (Venus, Merkur, Jorden,
A.A.B.). Der finder man det punkt af strålende ild, som
lyser i øjet (Taurus), som brænder på bjergtoppen
(Capricorn), og som vandet ikke kan slukke (Aquarius).
Disse er de helligste tre.«

Når vi betragter de syv stråler, således som skitseret i tabel X,
vil jeg bede jer erindre, at vi ser dem som udtryk for denne
trefoldige vilje. Vi har studeret disse stråler mere indgående i
mine andre bøger ud fra bevidsthedens synsvinkel og ud fra
den synsvinkel, at de fremkalder forandringer og
bevidsthedsudvidelser i mennesket, i nationer og i racer. Vi vil
nu, så vidt det er muligt, betragte disse stråler, således som de
bringer det guddommelige væsens rene, levende aktivitet til
udtryk, når den opfylder sin bestemmelse ved at manifestere sig
som ren drivkraft, styret upersonlig energi, guddommeligt
instinkt, hvoraf sidstnævnte er en blanding af instinktiv kraft og
intuitiv energi. Man kunne fremhæve over for dem af jer, som
har en vis fornemmelse for det okkulte, at dette
synteseskabende livsvæsen, da det er kosmisk, kommer fra
kosmiske [side 537] plan og ikke fra solsystemets plan. Derfor
er det så vanskeligt at forstå.

1. Den betingende vilje er syntesen af det kosmisk-fysiske
plans liv, hvoraf vore syv plan er de syv underplan. Først
når menneskets bevidsthed er blevet langt mere udvidet,
end den er nu, vil det være muligt for mennesket at forstå
denne synteseskabende erkendelse.

2. Den vilje, som bringer fuldbyrdelse, er den guddommelige
drivkraft (impuls er ikke det rette ord), som kommer fra det
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kosmisk-astrale plan.
3. Den vilje, der overvinder døden, strømmer ud fra det

kosmisk-mentale plan.

Fra disse tre kosmiske plan (der omslutter de solare og
planetariske Logois hellige personlighed) kommer de forenede
energier fra de tre stjernebilleder, der styrer og beliver vort
solsystem: Store Bjørn, Plejaderne og Sirius; disse 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,
således at vor Sol-Logos kan absorbere dem; de »lukker af« for
de aspekter af de tre store kræfter, som ikke er egnet til vort
solsystems liv på dette punkt i 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 gennem de syv
stråler, ligesom alle tripliciteter deler sig i syv underafdelinger
og dog bevarer deres identitet. Disse syv energier, der udstråler
fra de tre store, og som er transmitteret eller overført via de tolv
stjernebilleder, er legemliggjort i de syv hellige planeter og
repræsenteret på vor jord af de syv ånder foran Guds trone
(symbolet på syntese). Denne uhyre vekselvirkning er
legemliggjort i en eneste stor proces: Transmission.
Modtagelse. Absorption. Relation og Levende Aktivitet.
Metoden er [side 538] invokation og evokation. I disse to
udsagn har vi et af de vigtigste fingerpeg om hele
evolutionsprocessen, 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.

Når I betragter denne proces, skal I studere tabel X, for den
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udtrykker i symboler det, som jeg søger at fremføre. Jeg vil
gerne understrege, at viljesaspektet, således som det er
virkeliggjort i strålerne og transmitteret af stjernebillederne,
arbejder nedbrydende, når det er koncentreret gennem en
eksoterisk planet, og opbyggende, når det er koncentreret
gennem en esoterisk planet. Her har I den hemmelige nøgle til
betydningen af død og udødelighed. Dette er noget, som den
almindelige astrolog vil være ude af stand til at bevise, fordi de
kredsløb, der her er tale om, er for lange; astrologen kan dog
intuitivt forstå sandsynligheden af min påstand. Må jeg igen
erindre jer om, at vort emne er den guddommelige plan, hensigt
og vilje; det er ikke udviklingen af bevidsthed eller af det andet
guddomsaspekt. Det drejer sig om ånd og ikke sjæl. Vi forsøger
til en vis grad at formulere Faderens liv, monadens vilje og
åndens hensigt. I alle disse (viljens tre aspekter) ligger det
spirende frø til det næste solsystem, det tredje, og
virkeliggørelse af Logos' personlighedsmanifestation. Vi er
derfor nødt til at formulere fortolkningen af de syv stråler som
vilje og ikke som kærlighed eller bevidsthed. Dette vil vi nu
forsøge at gøre.

1. stråle. – Viljens eller magtens energi. Denne stråle er i
sjælden grad beslægtet med det viljesaspekt, der overvinder
døden. Den er ikke desto mindre »nedbryderens stråle«. I
denne forbindelse vil jeg minde om, at den indstilling, som
mennesket har til døden som tilintetgører, viser en
begrænset og fejlagtig synsvinkel. Den første stråle
tilintetgør døden, fordi der i virkeligheden ikke findes
nogen sådan; begrebet er helt og holdent en del af den store
illusion, er en begrænsning i menneskets bevidsthed og er
principielt forbundet med hjernen og ikke med hjertet, hvor
mærkeligt det end kan synes. [side 539] Det er i meget
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rigtig forstand »et fantasifoster«. Tænk over dette.
Afskaffelsen af død og formens tilintetgørelse er en første
stråle manifestation, for den medfører i virkeligheden
benægtelsens eller det negatives død og indledningen til
den sande aktivitet. Det er den energi, som kan kaldes
»guddommelig drivkraft«; den er livet i det frø, som lidt
efter lidt ødelægger alle former, for at frugten til sidst kan
modnes. Det er nøglen til første stråle. Dette er viljen, der
indleder.

I dag er, hvad menneskeheden angår, indvielse dens
højeste form for virkeliggørelse.

2. stråle. – Kærlighed-visdoms energi. Denne grundlæggende
energi er viljen til at forene, til synteseskabende enhed,
sammenhæng og gensidig tiltrækning og til at etablere
relationer, men – vel at mærke – relationer, som
fuldstændig er holdt adskilt fra bevidstheden om relationer
eller erkendelse af enhed. Det er kendsgerningen om
forening, således som den så ud fra begyndelsen, og som
den altid og for evigt vil bestå i Guds tanke – Den, hvis
vilje omslutter fortid, nutid og fremtid, og hvis tanke ikke
går i retning af evolution eller proces. Processen er uløseligt
forbundet med kimen eller frøet; evolutionens krav er det
uundgåelige akkompagnement til liv i manifestation. Dette
er viljen til forening.

I dag er, hvad menneskeheden angår, dens højeste udtryk
den mystiske vision.

3. stråle. – Den aktive intelligens' energi. Dette er den
betingede hensigts vilje. De faktorer, som virker igennem
denne, er den kraftfulde videreførelse af den erkendte plan
med et intelligent opfattet mål og en aktiv tilskyndelse, der
fører processen frem på intelligent måde ved hjælp af
styrken fra dens egen drivkraft. Atter vil jeg minde jer om,
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at jeg ikke beskæftiger mig med menneskets bevidsthed,
men med det samlede hele af det foretagende, som gør
materien til et nyttigt og tilpasset redskab for den
grundlæggende idé i Guds tanke. Og intet menneske er
endnu i stand til at begribe denne idé. Ingen ved, hvad der
er Guds vilje, eller hvori Dens intelligente hensigt [side
540] består. Det er viljen til evolution.

I dag er, hvad menneskeheden angår, dens højeste udtryk
undervisning eller progressiv udvikling gennem erfaring.

4. stråle. – Energien for harmoni gennem konflikt. Dette er
fundamentalt viljen til at tilintetgøre begrænsning. Dette er
ikke det samme som viljen til at tilintetgøre negationer som
i første stråles tilfælde, men den er et beslægtet aspekt. Jeg
henviser ikke til bevidsthedsaspektet, som erkender og
drager fordel af en sådan kamp. Jeg henviser til den i alle
former iboende energi, som er særlig stærk i
menneskeheden (fordi mennesket er selvbevidst), og som
uundgåeligt og uafladeligt fremkalder kampen mellem livet
og det, som det har valgt som en begrænsning; denne energi
splintrer eller tilintetgør til sidst den begrænsning i det
øjeblik, der er nået et vist mål af virkelig harmoni eller
samklang. Rent esoterisk kunne man sige, at i det øjeblik
formen (begrænsningen) og livet er i ligevægt, opstår der
med det samme en revne, og gennem denne flyder en ny
strøm af viljen. Kristus måtte dø, fordi han havde opnået
harmoni med Guds vilje, og derefter »blev templets
forhæng flænget i to stykker fra øverst til nederst«.
Betydningen af denne nye indstrømning af viljen vil nu vise
sig; scenen er opstillet på ny for en frisk og fornyet aktivitet
af det levende princip. For menneskeheden opstår »dødens
udsæd« gennem denne stråle, og den uhyggelige høstkarl,
døden, er kun et aspekt af denne vilje, som er betinget af
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den fjerde stråle og kommer fra det fjerde plan. Døden er en
intuitionens handling, som overføres af sjælen til
personligheden og fuldbyrdes derefter af den individuelle
vilje i overensstemmelse med den guddommelige vilje.
Dette er viljen til harmonisering.

I dag er, hvad menneskeheden angår, dens højeste
udtryksform intuitionen, således som den virker gennem
gruppeaktivitet. Døden frigiver altid det enkelte menneske
til gruppen.

5. stråle. – Den konkrete videnskabs eller kundskabs energi. for
at forstå dette udtryk for den guddommelige vilje, bør den
[side 541] studerende tænke på den okkulte aforisme, at
»materie er ånd på dens laveste manifestationstrin, og ånd
er materie på dens højeste«. Principielt er dette viljen, som
fremkalder det konkrete, og dog på samme tid udgør det
punkt, hvor ånd og materie er blevet afbalanceret og
ligestillet. Dette er grunden til, at mennesket føres bevidst
frem til fuldkommenhed på det mentale plan, det femte
plan; dette sker ved hjælp af den femte stråle, og på dette
plan finder frigørelse sted på tidspunktet for den femte
indvielse. Dette er den i substansen iboende vilje, som
igangsætter alle atomer, hvoraf alle former er gjort. Den er
nært forbundet med det første solsystem, selv når den frigør
medlemmer af menneskeslægten, som vil udgøre kernen,
om hvilken det tredje solsystem bliver bygget op. Denne
stråles energi er intelligens; den er bevidsthedens sæd, men
ikke den bevidsthed, som vi kender; den er materiens
iboende liv og viljen til at arbejde intelligent; den er dette
levende noget, som vi intet navn har for, og som var
resultatet af det første solsystem. Den er et af Gud Faders
og den menneskelige monades store aktiver. Dette er viljen-
til-handling.

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



I dag er, hvad menneskeheden angår, dens højeste
udtryksform frigørelse gennem død eller indvielse.

6. stråle. – Hengivenhedens eller idealismens energi. Dette er
den vilje, som legemliggør Guds idé. Den sørger for den
drivkraft, der står bag gennemførelsen af alt det, der kan
være skabelsens hensigt. Hvad denne hensigt er, har vi
endnu ikke den ringeste idé om. Et ideal er forbundet med
bevidsthedsaspektet, når det drejer sig om mennesker. En
idé er forbundet med viljesaspektet. Denne stråle
legemliggør en dominerende kraft. Den lader Guds ønske
komme til udtryk og er den grundenergi, der udstråler fra
det kosmisk-astrale plan. Den skjuler det mysterium, der
kan findes i relationen mellem vilje og begær. Begær er
forbundet med bevidsthed. Det er vilje ikke. Vi beskæftiger
os dog ikke med bevidsthed, men med den upersonlige
kraft, som trænger sig frem gennem alle de syv plan i vort
solsystem, og som gør Guds idé til en [side 542] fuldbyrdet
kendsgerning i det evige nu. Siger denne udtalelse jer
noget? Jeg vil tro, at den kun siger jer lidt; det er et
grundlæggende udsagn om en okkult kendsgerning
vedrørende energi, som kommer til udtryk gennem
menneskeheden på en egenartet og ejendommelig måde.
Jeg vil gerne her erindre jer om en udtalelse i Den
hemmelige lære, at »en idé er et ulegemligt væsen, som
ikke har nogen egen eksistens, men som giver skikkelse og
form til den formløse materie og bliver årsagen til
manifestation«. Denne udtalelse fører jer direkte tilbage til
Gud, Faderen, til monaden, til den Ene. Den er som følge
heraf forbundet med viljen og ikke med bevidstheden.
Bevidsthed er i sig selv erkendelsen af en progressiv plan.
Viljen er årsagen, det energiskabende princip, liv, væren.
Dette er viljen til forårsagelse.
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I dag er, hvad menneskeheden angår, dens højeste
udtryksform idealisme, tilskyndelse og årsag til
menneskelig aktivitet.

7. stråle. – Dette er den ceremonielle ordens energi. Den er
udtryk for den vilje, der trænger sig frem til ydre
manifestation; den er det, der legemliggør både periferien
og punktet i centrum. Den er viljen til »rituel syntese«, hvis
jeg tør udtrykke det således. Den er den nødvendighed, som
er den guddommelige naturs første betingende faktor –
nødvendigheden af at bringe sig selv til udtryk;
nødvendigheden af at manifestere sig på en velordnet
rytmisk måde; nødvendigheden af at omslutte »det, som er
foroven, og det, som er forneden« og gennem denne
aktivitet at frembringe skønhed, orden, fuldkommen helhed
og rette relationer. Den er drivkraften, som udstråler væren,
efterhånden som den kommer til syne, tager form og lever.
Det er viljen til udtryk.

I dag er, hvad menneskeheden angår, dens højeste
udtryksform organisering.

I de ovennævnte udsagn om strålerne kan I se, at hele deres
aktivitetsomkreds er fuldendt set ud fra Gud Faders synsvinkel;
viljen [side 543] til at indlede manifestation og det deraf
følgende progressive udtryk opfylder viljen til at nå det fulde
resultat, og energien fra selve det at være opnår – i tid og rum (i
Guds tanke) – den højeste fuldendelse.

3. Grundprincipper for de syv stråler og viljesaspektet

Grundprincipperne for disse syv stråler er derfor, idet de udgør
åbenbaringen af syv store væsener:

Begyndelse. Forening. Evolution. Harmonisering.
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Handling. Forårsagelse. Udtryk.
Dette er grundprincipperne for menneskeheden på dens

nuværende evolutionære trin; når disse syv energier virker på
menneskets bevidsthed i et forsøg på at tilvejebringe og
fremkalde viljesaspektet i det fremskredne menneske,
frembringer de:

Indvielse. Vision. Undervisning. Intuition. Frigørelse.
Idealisme. Organisering.

Et grundigt studium af disse syv vigtige stråler og syv
underordnede grundprincipper vil åbenbare disse sandheder og
det, de lover. Ved slutningen af Vandbærerens tidsalder vil
disse grundprincipper ændre sig noget, fordi erkendelsen af
viljen (der fører til forstående samarbejde) vil frembringe store
forandringer i menneskets polarisering og mål – virkeliggjorde
mål.

Lad os nu se, hvordan disse grundlæggende stråleenergier
vil udvikle sig i menneskets planetariske og zodiakale forhold,
og hvorfor bestemte stjernebilleder og planeter er beslægtet
med bestemte stråler, og til det center, som vi kalder
menneskeheden, overfører ganske særlige indflydelser. De
skaber visse tendenser i menneskeheden, fremkalder bestemte
viljesindstillinger, hvorfor de fører til bestemte uundgåelige
begivenheder såvel som til tydeligt aftegnede og fastlagte
tilværelsesformer.

Efterhånden som vi går videre med vor betragtning af tabel
X er der visse fundamentale ideer, som I nøje må huske på. Lad
mig som en hjælp for jer opremse følgende: [side 544]

1. Vi beskæftiger os med virkningen af de syv strålers
energier, som strømmer ud fra den ene eller den anden af de
syv stjerner i Store Bjørn og ind i vort solsystem. Disse
energier er livskvaliteten hos de syv store væsener, som er
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prototyperne for de hellige planeters planetariske Logoi, syv
i antal. De sidstnævnte er disse væseners genspejlinger i tid
og rum, ligesom sjælen er monadens spejlbillede, når det
drejer sig om mennesket.

2. Enhver af disse syv stråler kommer til udtryk gennem tre af
de zodiakale stjernebilleder. Analogien (men ikke
overensstemmelsen) er, at disse tre stjernebilleder for et af
disse strålevæseners liv er, hvad de tre aspekter af monade-
sjæl-legeme er for et menneske. Men dette er som sagt kun
en analogi. Man bør ikke glemme, at analogi og
overensstemmelse ikke er det samme. I første tilfælde er der
lighed, men ikke i enkeltheder. I det andet tilfælde er der
praktisk taget identisk udtryk, sædvanligvis på et lavere
plan.

3. Disse syv store væsener kommer til udtryk i vort solsystem
som vogterne eller eksponenterne for det guddommelige
væsens viljes-aspekt. De arbejder derfor til stadighed med
at overføre viljesenergien i dens planlæggende, form-
opbyggende natur til vort solsystem og til sidst til vort
planetariske liv. Esoteriske bøger og esoterisk undervisning
har nødvendigvis lagt vægten på bevidstheden, da denne
udtrykker kvalitet. Det er, som det bør være. Men bag al
kvalitet ligger det, som kvaliteten er udtryk for, og bag dette
befinder sig den dynamiske »udadgåen« (hvis jeg må
udtrykke mig således), der er motiveringen for både
kvaliteten eller bevidstheden og for livet eller
tilsynekomsten, en nedfældelse af vilje og kvalitet.

4. Viljens natur kan endnu ikke defineres, for kun monaden
reagerer på dens pres, og det er først efter den tredje
indvielse, at mennesket i nogen grad kan fatte viljens natur.
Alt hvad man kan forstå i denne korte sammenfatning er
viljens virkning, således som den gør sig bemærket, samt
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resultatet af dens udtryk, som fremhæves gennem de tre
stjernebilleder. [side 545]

5. Stjernebillederne overfører i grupper på tre de syv
indflydelser fra de syv stråler til vor planet via Solen, og de
forhold, som jeg her nævner, er kun dem, der har
forbindelse med vor jord. De gælder ikke, hvor det drejer
sig om andre planeter i vort solsystem, hvor kombinationen
af forbindelserne er anderledes. Det afhænger af
beskaffenheden af det æteriske net, hvorigennem al
overførsel af energier finder sted. Tilnærmelseslinjerne
kunne man illustrere som følger:
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DIAGRAM 1

                                                                En af stjernerne i Store Bjørn

                                                                En af strålerne

                                                                               Tre stjernebilleder

                                                              Jorden

En illustration af dette i overensstemmelse med vor tabel ser således ud:

DIAGRAM 2

                                                                1. stråle. Viljen til begyndelse

                                                                Fra stjerne i Store Bjørn

                     Aries                                                    Capricorn

                                                    Leo

                                                               Jorden

[side 546]

6. Denne diamantformede figur, der forestiller de indbyrdes
forbundne energier, er det prototypiske mønster, der ligger
til grund for det æteriske net og er den sidste betingende
indflydelse herfra, hvad vor jord angår. Det er antydet i
omtalen af »diamant-sjælen«, som Buddha er eksponent for.
Dette er nødvendigvis et dybt mysterium, men
korrelationen er interessant og giver sikkerhed.

7. De syv stråleenergier, der udtrykker den guddommelige
prototypiske vilje på syv forskellige måder, er som følger:
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1. stråle – Viljen til at indlede.
2. stråle – Viljen til at forene.
3. stråle – Viljen til at udvikle.
4. stråle – Viljen til at harmonisere eller forbinde.
5. stråle – Viljen til at handle.
6. stråle – Viljen til at forårsage.
7. stråle – Viljen til at udtrykke.

Når hele deres skabende arbejde er fuldført, vil der dukke et
eller andet op, som vi ikke har noget navn for, men som vil
blive kimen til det næste solsystem. Dette tredje solsystem
vil give udtryk for den guddommelige vilje, efterhånden
som den langsomt udvikles gennem den guddommelige
kærligheds forsøg og erfaring.

8. Disse viljens syv stråleaspekter, som er de højere
indvielsers mål, og som virkeliggør det, som mestrene selv
kæmper for at forstå, blomstrer i monaden, når sjæle har
nået deres fuldkomne udtryk gennem menneskeheden.
Hvad menneskeheden angår, kommer de til udtryk som:

1. stråle – Det, som ansporer til og fremkalder indvielse.
2. stråle – Det, som er årsagen til vision eller evnen til at

se.
3. stråle – Det, som udvikler sensorisk perception til

kundskab, kundskab til visdom og visdom til
alvidenhed. [side 547]

4. stråle – Det, som er den indre oplyste vilje, grundlaget
for buddhi eller intuition.

5. stråle – Det, som er frigørelsens kosmiske kim. Dette
er et nedbrydende aspekt.

6. stråle – Det, som er årsagen til evnen til at opbygge
tankeformer, som er forbundet med
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skabertrangen.
7. stråle – Det, som kan kaldes princippet for orden.

9. Ligesom begæret har frembragt denne »nødvendighedens
søn«, vort solsystem, ligger der bag alle energierne i Guds
hjerte, og alle de kræfter, som har frembragt det
manifesterede univers, det som er resultatet af
guddommeligt behov. Det er hverken det, der kosmisk
svarer til hjerne eller tænkning eller koncentreret intention,
som I måske ville formode. Det er dette synteseskabende
»noget« som bevirker sammenhæng og resulterer i
virkeliggørelse eller syntese som manifestationens virkning
eller endelige resultat.

Det er så godt som umuligt for mig at sige dette tydeligere,
fordi jeg taler om nogle af de sidste aspekter og virkninger af
de højeste indvielser. Jeg berører dem kun, fordi de betyder
fuldkommengørelsen og højdepunktet af dette studium i den
guddommelige psykologi, således som den manifesterer sig
gennem Gud og gennem mennesket. Jeg udtaler mig simpelt
hen vagt og utilstrækkeligt om det, der dukker op i menneskets
bevidsthed efter den tredje indvielse – det punkt, hvor
personligheden eller formlivet overskrides, og monaden bliver
det mål, som tilstræbes; monadens åndelige pres føles derefter
mere og mere. Det er derfor kun muligt at pege mod fjerne mål.
Men vi kan få nogle vage menneskelige fortolkninger af
guddommelige mål, idet vi forbinder disse stråler og deres
overførende stjernebilleder med vor jord og bemærker, hvordan
denne triangulære forbindelse kan give sig udslag på vor
planet. Det enkelte menneskes opfattelsesevne vil være
afhængig af udviklingstrinet, og kun de højere indviede vil
[side 548] forstå, hvad mine bemærkninger virkelig indebærer.
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Når I studerer disse dybt esoteriske forbindelser, må I
derfor huske, at vi nærmer os dem fra to synsvinkler – de
eneste, som det er muligt at nå i dag med menneskets
begrænsede tænkning:

1. De tre stjernebilleders relation til de stråler, der hver især
giver udtryk for livskvaliteten af et iboende væsen, det
væsen, som udtrykker identitet gennem den ene eller den
anden af de syv stjerner i Store Bjørn eller Ursa Major, som
vi snarere burde kalde dette stjernebillede.

2. De tre aspekter af viljen, som kommer til udtryk gennem de
tre stjernebilleder, og som mennesker bevidst vil reagere på
efter den tredje indvielse. Disse tre aspekter er:

a. Viljen, der betinger og indleder.
b. Viljen, der bringer fuldbyrdelse.
c. Viljen, der overvinder døden.

Inden vi begiver os ud på en nærmere analyse af vort emne, vil
jeg minde jer om, at vi i virkeligheden beskæftiger os med
universelle begreber, symboliseret for os i den uhyre ophobning
af stjernebilleder, som angår vort emne:

1. De syv stjerner i Store Bjørn eller Ursa Major har et
indviklet forhold til Ursa Minor og Plejaderne. Dette skal vi
ikke beskæftige os med. Denne store triplicitet af
stjernebilleder har en ganske særlig relation til det store
væsen, som jeg ofte har henvist til som den Ene, om hvem
intet kan siges. Det eneste, som kan siges herom, er, at
disse tre galakser af stjerner er de tre aspekter af den
ubeskrivelige absolutte monade, den uudsigelige årsag til
de syv solsystemer, blandt hvilke vort er det ene.
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2. Zodiakens tolv stjernebilleder, hvert med sine egne
indbyrdes relationer, ejendommelige med hensyn til deres
eget fuldstændige liv, udgør hver en del af en energi-
triangel. Hver af disse triangler er en enhed i sig selv, men i
forbindelse med de [side 549] andre triangler danner de en
del af den store kvaternitet, som er den kosmiske analogi til
det Ene Væsens kvaternitet – sjælen og den dualistiske
psykiske natur – i nogle af de esoteriske bøger kaldet for
kama-manas, samt den vitale natur. Disse fire er udtryk for
den ene uudsigelige årsag.

3. Vort solsystem (som er højst uvæsentligt) er dog en del af
den syvfoldige tilsynekomst af denne selvsamme
grundårsag. Som I ved, når I har studeret Den hemmelige
lære, er vort solsystem en uendelig lille genspejling af eller
billede af den ene, de tre, de syv og de tolv. På grund af den
indre, iboende overensstemmelse har den i sig selv evnen
til at reagere på de energier, der udstråler fra denne
oprindelige kilde til lys og vilje. Mere end dette har jeg ikke
lov at sige, fordi hele emnet er for vældigt for menneskets
tænkning med dets bevidsthedsbegrænsninger og
utilstrækkelige sprog. Men selv en vag fornemmelse af
dette vældige opbud af intelligente kræfter og denne
umådelige sammenkædning af uhyre guddommelige
»intentioner« vil tjene til at lade os tydeligere forstå, at vort
solsystem (og derfor også vor planet) er en del af dette
kæmpemæssige hele, holdt i live ved dets »nåde«,
sammensmeltet af dets vilje og opretholdt ved dets
»hensigt«. Fordi disse kræfter er, eksisterer også vi; fordi de
består, består også vi; fordi de bevæger sig i form, rum og
tid, gør vi det samme.
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4. Kosmiske energier og transformation

Lad os nu kort prøve at få et begreb om denne strøm af
energier, idet de bevæger sig ud i rummet fra Ursa Major og
overføres gennem visse zodiakale stjernebilleder til vort
solsystem og derfra via Solen til de syv hellige planeter. Disse
energier fremkalder det, som kaldes »transformeringer« på vor
ikke-hellige planet Jorden, hvorved den mere og mere bliver
bragt på linje med det guddommelige væsens viljesaspekt.
Følgende forklarende diagram vil fremstille processen noget
tydeligere for jer:

[side 550]  

DIAGRAM 3

           TRANSCENDERENDE . . . . .              . . . . En af de 7 stjerner i Store

           (overskridende                                                Bjørn. En af de syv stråler.

           al erfaring)

  TRANSMITTERENDE . . .                                          . . Tre vigtige stjernebilleder

  (overførende)

              TRANSFORMERENDE. . . . . .       . . . .Solen

             (omdannende)

  TRANSFIGURERENDE. . .                                      . . .7 hellige planeter

  (forvandlende)
                                                                              . . .4 ikke-hellige planeter

                                                                     . . .  Jorden. Ikke-hellig planet
                                                                            Modtager

Dette er den eneste måde, på hvilken jeg kan give jer et begreb
om fordelingen af energier, deres begrænsning inden for
zodiakens omkreds og deres koncentrering inden for vort
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solsystems periferi. Lad mig gå lidt mere i enkeltheder med en
af strålerne og dens triangulære forbindelser som angivet i tabel
X:

a. Da Jorden selv er en af de fem ikke-hellige planeter, er kun
fire af de transfigurerende planeter nævnt.

b. De skraverede planeter angiver de overførende formidlere
af de kræfter, som er gået igennem Solens
transformationsproces.

c. Solen og Månen er nævnt blandt de ikke-hellige planeter,
da de i dette tilfælde skjuler eller tilslører.

d. I dette diagram over de indstrømmende energier aner man
oprindelsen til timeglasset.

e. Diagram 4 kan bruges i forbindelse med enhver af de syv
stråler, men vil kræve:
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[side 551]

DIAGRAM 4

          TRANSCENDERENDE . . . .                      . . . .Stjerne i Store Bjørn.

                                                                                     1. stråle

 TRANSMITTERENDE. . . . Aries              Leo     Capricorn . . .Tre stjernebilleder

             TRANSFORMERENDE. . . .                . . . SOLEN

                                               
Jupiter       Vulkan      Saturn

                                     Uranus                                                           Neptun       7 hellige planeter
                                                               Venus           Merkur                        

  TRANSFIGURERENDE. . . Mars                               Solen       4 ikke-hellige planeter
                                                           Pluto  Månen

                                                                       . . . .Jorden

1. Brugen af andre overførende formidlere i form af de
behørige tre zodiakale stjernebilleder og deres herskere.

2. Angivelsen af planeter, forskellige fra dem, som har at
gøre med indstrømningen af første stråles energi.

f. Nøglen til hele processen, hvad angår Jorden – og det
enkelte menneske på Jorden – ligger i ordene:

Transcenderende. – Den transcenderende årsag.
Transmitterende. – De zodiakale stjernebilleder.
Transformerende. – Solen. Sjælen.
Transfigurerende. – Planeterne.
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Hertil kunne jeg føje et ord i forbindelse med Jorden og dens
menneskehed, som har forbindelse med alt det ovennævnte.
Dette er ordet »overført«, for når »de retfærdige menneskers
sjæle er fuldkommengjorde«, finder der en overføringsproces
sted, der hæver menneskeheden op over og bort fra planeten til
[side 552] en af de syv kosmiske veje, som vore syv indvielser
danner indgangsporten til.

DIAGRAM 5

               TRANSCENDERENDE. . . . .           . . . . . .Den menneskelige monade.

                                                                                    Årsag.

                                        Shamballa                    Menneskehed

TRANSMITTERENDE. . .                                                       Grupper, der svarer til de

                                                              Hierarki                      tre stjernebilleder .

                 TRANSFORMERENDE. . . .           . . . .Menneskesjælen. Modsvarer             

                                                                                 Solen.

                                                                                
Hovedcenter

    TRANSFIGURERENDE                                                Ajna-, strube- og hjertecenter

    CENTRE                                                     

                                                                                  Solar plexus center

                                                                               Det sakrale center og basiscentret

                                                                         Det fysiske menneske

I forbindelse med det enkelte menneske og dets fremskridt og
indvielse, eller overførsel fra den ene bevidsthedstilstand til den
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anden, har vi en mindre gengivelse af ovennævnte:

a. Menneskets sjæl modtager fra alle tre vigtige planetariske
centre eller grupper.

b. De skraverede områder viser vakte, levende centre.
c. Diagrammet viser det »indre lysdiagram« for en

fremskreden aspirant på grænsen til discipelskab.

[side 553]

Hele historien om udvidelsen fra den Ene til de mange og fra de
mange til den Ene er indeholdt i disse makrokosmiske og
mikrokosmiske diagrammer.

Lad os nu tage hver enkelt af de syv stråler og se på,
hvordan de udtrykker og overfører de tre viljesaspekter, via tre
stjernebilleder og deres herskere, til vor jord. Vi kommer her
ind i årsagernes verden og beskæftiger os med disse
transcendente hensigter, impulser, drifter og mål hos den Ene, i
hvem vi lever, røres og har vor væren. Dette store væsen, Den
gamle af Dage, Verdens Herre, Sanat Kumara, Den evigt Unge,
den planetariske Logos – de mange navne er relativt
uvæsentlige – er den eneste livsform på vor planet, som er i
stand til at reagere på og virkeliggøre Sol-Logos' mål og
hensigter. Han på sin side er den eneste i vort solsystem, der er i
stand til at reagere på den syvfoldige udstrålende årsag, der
kommer til udtryk gennem Store Bjørn eller Ursa Major. Vi vil
dog beskæftige os med de psykologiske aspekter af de syv
strålers udstrålinger, som indeholder viljen-til-det-gode.
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1. STRÅLE. Vilje eller magt

9

Aries,

Leo. . . .

Capricorn.

arbejder gennem fire

planeter: Mars, Merkur,

Solen og Saturn.

Det er viljen, der ligger bag al indledende aktivitet, dvs.:

a. Indledningen til skabelsens forstadier.
b. Indledningen til trangen til udvikling, fremgang, fremskridt.
c. Indledningen til differentieringsprocessen med henblik på

at frembringe.

De er alle udtryk for eller virkninger af stråleenergiens aktivitet,
og man kan bedst sammenfatte dem alle i begrebet en dynamisk
»indtræden i« – ved en koncentreret viljeshandling – en ny
bevidsthedstilstand. Dette fører uundgåeligt til en ny erkendelse
af [side 554] væren. I dette udsagn har vi en af de
grundlæggende definitioner af indvielse, hvad mennesket angår.
De er svage genspejlinger af de dynamiske processer, som det
Ene Væsen underkaster sig, når det går ind i det dualistiske ånd-
materie forhold. Den vilje, der her henvises til, ligger til grund
for dualismen og ligner modtagelsen og koncentreringen af en
begyndende idé, når den træder ind i et skabende, fremskredent
menneskes tænkning, tankeprocesser og præstationer. Der vil
komme en vis forståelse af dette, hvis disciplen vil overveje,
hvad en fast åndelig stræben, en vision af målet og en
beslutning om at følge viljen-til-det-gode, har bevirket i dens
liv. Længere end denne virkeliggørelse kan den ikke gå, men
den rummer for disciplen den kosmiske kim til forståelse.

Det er nødvendigt at huske, at på indvielsesvejen er hele
skolingsprocessen vendt mod viljens udvikling, og dette er
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muligt, fordi åbenbaringen af viljen ligger bag udviklingen af
kærlighed. Det er rigtigt, når man lærer, at menneskets
umiddelbare mål er udfoldelsen (i sit fulde udtryk) af
kærlighedsnaturen. Dette begynder at ske og når et relativt højt
udviklingsstadium på discipelskabets vej. Detaljerne i processen
kunne man i store træk angive således:

1. Evolutionsvejen og prøvestadiets vej

a. Udfoldelse af intellekt og af sensorisk perception.
b. Reaktion på det center, der kaldes menneskeheden.
c. Tænkningen tager styringen. Personligheden fungerer.

2. Discipelskabets vej

a. Udfoldelse af kærlighedsnaturen.
b. Opnåelse af indre oplysning.
c. Reaktion på det center, der kaldes Hierarkiet.
d. Buddhi eller intuitionen har styringen. Sjælen fungerer.

3. Indvielsesvejen

a. Udfoldelse af viljen.
b. Opnåelse af syntese.
c. Reaktion på det center, der kaldes Shamballa.
[side 555]
d. Dynamisk hensigt hersker. Viljen-til-det-gode. Monaden

fungerer.

Ovenstående er noget, som I er fortrolige med, men i
anstrengelsen for at opnå en vision af helheden er det på sin
plads at gentage til stadighed. Vi beskæftiger os nu med det
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tredje stadium af evolutionsprocessen, som fortsættes på
indvielsesvejen og – hvad menneskeheden angår – betrædes ved
den tredje indvielse for at fuldendes ved den syvende indvielse
– en indvielse, der er langt lettere at nå for mennesker på første
stråle.

Dette vedrører – for så vidt I kan fatte det i dag – primært
den skabende vilje, idet den:

1. Indleder manifestation og præger det, som er skabt.
2. Bevirker den endelige fuldbyrdelse.
3. Overvinder død eller differentiering.

Alle indviede må nødvendigvis, som det til sidst også sker,
bringe den dynamiske, skabende vilje til udtryk, en koncentreret
hensigt, som kun udtrykker viljen-til-det-gode, og ligeledes den
vedvarende anspændelse, der fører til fuldbyrdelse. Jeg vil gerne
her erindre jer om, at en vedvarende anspændelse er kimen til
syntese, årsagen til opnåelse og det, som endeligt overvinder
døden. Døden er i virkeligheden en degeneration i tid og rum og
skyldes en tilbøjelighed hos materie-ånd til at isolere sig, mens
den befinder sig i manifestation (set ud fra bevidsthedens
synsvinkel). Denne vedvarende anspændelse fra Logos' side er
det, som holder alle former i manifestation og endog bevarer
livsaspektet som den integrerende faktor i formopbygningen, og
som kan – hvilket ligeledes er en virkning af den vedvarende
vilje – fjerne eller tilbagetrække livsbevidstheden intakt ved
slutningen af en manifestationscyklus. Død og begrænsning er
synonyme begreber. Når bevidstheden er koncentreret i formen
og fuldstændig har identificeret sig med
begrænsningsprincippet, betragter den frihed fra formlivet som
død; men efterhånden som evolutionen skrider frem, går
bevidstheden mere og mere over til bevidstheden [side 556] om
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det, som ikke er formen, og vender sig hen mod den
transcendente eller abstrakte verden, dvs. hen mod det, som er
adskilt fra formen og koncentreret i sig selv. Dette er for resten
en definition på meditation, set fra målets og opnåelsens
synsvinkel. Et menneske kan meditere rigtigt, når det begynder
at bringe tænkeevnen, genspejlingen af viljesaspektet, og
anvender den i dens tre aspekter: som indledning til dets
indtræden i sjælsverdenen, som bestemmende faktor for dets
personlighedsliv, og som det, der gennemtvinger og til sidst
tilvejebringer et fuldstændigt udtryk for sjælshensigt. Dette
medfører den totale overvindelse af døden. Jeg nedfælder hele
dette begreb i udtryk, som tilhører mikrokosmos, selv om det vil
være indlysende, at kun den forpligtede discipel under
forberedelse til indvielse kan ane nogle af de betydningsfulde
antydninger.

Måske kan jeg bedst sammenfatte grundprincippet for den
første stråle for vilje eller magt, således som den søger at
udtrykke sig som dynamisk hensigt på Jorden i forholdet til
mennesket, ved at citere eller gendigte Den gamle kommentar.

»Den Transcendente Ene, Livet, Helheden, Altet,
indgik i forbindelse med sig selv og blev ved denne
handling et vitalt punkt af liv og koncentreret kraft.

Jeg er, og jeg er ikke. Større end Dette er Hint;
mindre end Hint er Dette. Men Hint må vise Dette
helhedens væsen, og ved at gøre dette bekræfte sig selv
over for sit eget selv.

Jeg er begyndelsen. Jeg er den ydre og den indre vej
og tilbage til koncentrationspunktet, og fra punktet
vender jeg mig igen mod mig selv og bærer i mit
kærlighedshjerte det, som jeg, den Ene, har tjent, og
det, som jeg ofrer mig selv for.«
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I offerprocessen erkender det, som er det opretholdende hele –
den indre kerne i alt liv og integrationsprincippet – i sig selv
følgende bevidsthedsstadier: [side 557]

1. Det kender sig selv som den transcenderende vilje, den
vilje, som ser hele processen fra begyndelsen, men som
begrænser sig til det gradvise udtryk for denne vilje på
grund af begrænsningerne af disse aspekter af sig selv –
aspekter, hvis bevidsthed ikke er helhedens. Det, som
indleder, ser slutningen fra begyndelsen og arbejder hen
imod målet i fremadskridende stadier, ikke for sig selv, men
for de aspekter, som endnu er begrænsede, ubevidste,
blinde og ikke-seende og uden fornuft.

2. Det kender sig selv som den transmitterende vilje, der
arbejder fra punktet for syntese og nedtransformerer de
fordelte energier i overensstemmelse med den skabende
evolutionære plan. Denne vilje, vor planets liv, er båret
frem i tre vigtige stadier især set ud fra bevidsthedens
synsvinkel, via Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden.
Derfra bevæger det transmitterende store livsvæsen sig
udad i alle de øvrige naturriger. Ethvert stort center er
derfor en overførende formidler. Det fjerde skabende
hierarki, menneskeriget, er den formidler, hvorigennem
energierne fra Shamballa og Hierarkiet til sidst vil blive
koncentreret for at forløse livet i alle de riger, der står under
menneskeriget. Dette kan først finde sted, når
menneskeheden kan arbejde med den koncentrerede vilje,
fremkaldt af Shamballas liv, inspireret af kærlighed, fostret
af Hierarkiet og udtrykt gennem intellektet, som
menneskeheden selv har udviklet – alt dette anvendt
dynamisk og bevidst under pres fra det, som er højere og
større end Shamballa selv.
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3. Det kender sig selv som den transformerende vilje eller den
vedvarende og anvendte proces, som frembringer de
nødvendige omskiftelser og forandringer gennem den
vedvarende ansporing af viljen-til-det-gode. Men på den
anden side kan den ikke på nogen måde identificeres med
denne proces. Disse omskiftelser, der bevirker
transformation af den Ene til de mange og senere i tid og
rum af de mange til den Ene, føres fremad fra et punkt af
fokuseret, dynamisk vilje, »punktet i det centrum«, som
ikke forandrer sig, men som for altid forbliver [side 558]
urokkeligt underkastet sin egen iboende hensigt.

Når disciplen eller den indviede også kan stå i centrum som den
transformerende vilje, kan den udvirke de nødvendige
forandringer i formnaturen, uden at den identificerer sig med
denne eller selv bliver påvirket af forandringerne. Dette kan
hjælpe til at tydeliggøre, hvad jeg mener.

4. Det kender sig selv som den transfigurerende vilje. Denne
forvandling er hensigtens fuldbyrdelse og det endelige
udtryk for syntese frembragt af den vedvarende vilje-til-det-
gode af den transcenderende, transmitterende,
transformerende vilje.

De studerende ville gøre klogt i at vende blikket bort fra
transfigurationens mål (der nås ved den tredje indvielse og
bliver mere og mere nærværende ved hver af de forudgående
indvielser) og være mere opmærksomme på erkendelsen af det i
dem, som »forbliver, efter at have gennemtrængt deres lille
univers med et brudstykke af sig selv«. De vil da have forankret
deres bevidsthed i centrum af den transcenderende magt og
garanteret strømmen af viljen-til-opnåelse. Fra dette høje
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bevidsthedstrin (først opnået gennem forestillingsevne og senere
i praksis) ville de finde det nyttigt at arbejde med
transmissionsprocessen og vide, at de er redskaber for
transmissionen af viljen-til-det-gode fra den Transcendente Ene.
Derefter skulle de gå videre til transformationsstadiet, hvor de
ville kunne visualisere og forvente at se en udvikling af den
nødvendige transformation i deres liv. Derefter skulle de –
ligeså forventningsfulde – tro på transfigurationen af de
livsvæsener, som stemmer overens med den Transcendentes
vilje, den Transmitterendes succes og den Transformerendes
aktivitet – som alle dog er den Ene, monaden, selvet. Alt dette
sker ved viljens hjælp – den betingende, fuldbyrdende og
sejrende vilje.

For at vende tilbage til vort tema, det større hele, vil vi for
et øjeblik lægge den mikrokosmiske bestræbelse for at forstå
makrokosmos bag os og så betragte de tre stjernebilleders
relation til opgaven med at bringe den første stråle til udtryk:
[side 559]

1. ARIES er det stjernebillede, hvorigennem de indledende
betingelser strømmer ind i vort solsystem. Det indeholder
viljen-til-at-skabe det, som udtrykker viljen-til-det-gode. Det er
vor planetariske Logos' monadiske stråle; dens sjælsstråle er den
anden og dens personlighedsstråle den tredje. I vil derfor se,
hvordan vor planetariske Logos' transmitterende stråle er den
første; det er derfor, at viljen spiller en så vigtig rolle i vor
menneskelige evolution; dens transformerende stråle er den
anden, og dette bevirker til sidst transfiguration gennem den
tredje; i denne kombination kan I se grunden til, at I i
viljesaspektets evolution har indflydelsen fra Mars og Merkur –
idet den ene bringer konflikt og formens død, og den anden
illumination og udvikling af intuitionen som et resultat af denne
konflikt og død. Nye kredsløb af væren og bevidsthed bliver
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indledt gennem konflikt. Endnu synes dette at være livets lov og
den styrende faktor i evolutionen. Men, hvis resultatet af denne
indledende energivækkende vilje er at frembringe sådanne
gavnlige virkninger af intuitiv forståelse og aktiviteten fra
Merkur som gudernes sendebud, kan man se, at viljen-til-det-
gode virkelig kan udvikles gennem konflikt.

2. LEO. Det er det stjernebillede, hvorigennem viljen-til-
fuldbyrdelse eller til at nå målet strømmer ind i menneskeheden
og videre til planeten. Den er i sit inderste væsen
selvbestemmelsens ånd. Den er for det første det lille selvs,
personlighedens, den selvbevidste individualitets
selvbestemmelse. Dernæst er den selvets, sjælens
selvbestemmelse, det gruppebevidste menneskes, der er sig den
større helhed bevidst og ser sig selv som værende en del af
helheden, integreret og fundamentalt i samklang.

Denne vilje-til-det-gode (der nås gennem fuldbyrdelse)
udvirkes i relation til mennesket gennem tre højdepunkter:

1. Viljen-til-det-gode, der viser sig ved, at selvbevidsthed nås.
Dette er det første stadium af fuldendt, guddommelig
fuldbyrdelse. Den betyder også legeme, tilsynekomst. Den
er udtryk for det tredje aspekt. [side 560]

2. Viljen-til-det-gode, der viser sig ved den tredje indvielse,
når selvbevidsthed viger for gruppebevidsthed. Dette er det
andet stadium af guddommelig fuldbyrdelse. Den betyder
også sjæl, kvalitet. Den er udtryk for det andet aspekt.

3. Viljen-til-det-gode, vist i de højere indvielser, når
gudsbevidsthed er opnået. Dette er det tredje stadium af
guddommelig fuldbyrdelse. Den betyder også monade, liv.
Den er udtryk for det første aspekt.
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Det er nyttigt, hvis man kan se disse relationer. Det vil også
være indlysende, hvorfor Solen styrer Leo både eksoterisk og
esoterisk. Solen åbenbarer eller »oplyser« den skjulte viljes to
stadier: den fysiske sol, der oplyser personligheden på det
fysiske plan, og Solens hjerte, der åbenbarer sjælens natur.

3. CAPRICORN. Det er det stjernebillede, ved hvis hjælp
den besejrende vilje kommer til syne, som befrier fra formlivet
og indvier mennesket i det rige, hvori det guddommelige
væsens viljesaspekt (ikke sjælsaspektet) kommer til udtryk. I vil
huske, at der er en nær forbindelse mellem Jorden og Capricorn.
Grunden til dette er, at Jorden byder på ideelle betingelser for
denne specielle opnåelse, fordi den er i færd med at forvandle
sig fra at være en »ikke-hellig planet« til en »hellig planet«.
Derfor er Saturn en så magtfuld hersker og den, der
transmitterer til Jorden den dynamiske kvalitet af den første
stråle for magt. Denne indstrømning af første stråle energi vil
blive meget forstærket fra nu af. Disse energier og deres
indstrømning må grundigt studeres i forbindelse med de
diagrammer, der blev givet tidligere i denne afhandling, og man
må huske, at visualisering altid er en styrende energi, der
anvendes for at tilvejebringe en særlig ønsket virkning.

Aries, indlederen, Leo, selvet, og Capricorn,
transfigurationens formidler – er nogle af bibetydningerne i
forbindelse med den første stråle og menneskeheden.

Jeg vil gerne her påpege, at jeg har nævnt denne triangel af
stjernebilleder i den rækkefølge, i hvilken de har relation til det
store livsvæsen, som anvender dem som overførende formidlere
af første stråles aktiviteter. Det bør også bemærkes, at årsagen
til [side 561] denne relation er dybt rodfæstet i det indre væsen
af de pågældende stjernebilleders livsbærere. De er selv udtryk
for viljen-til-det-gode, og danner derfor »vejen for den mindste
modstand« med hensyn til udbredelsen af første stråles energi
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igennem hele vort solsystem. Set ud fra de menneskelige
relationers synsvinkel omordner denne triangel sig selv. Den
bliver til Løven (Leo), den, der giver selvbevidsthed; Capricorn,
det tegn, hvor indvielse kan tages; og Aries, ansporingen til en
ny begyndelse. Når man forstår betydningen af forskellen
mellem stjernebilleder som galakser af stjerner og tegn som
koncentrerede indflydelser, vil det kaste nyt lys over
videnskaben om astrologi. Dette hænger fundamentalt sammen
med forskellen mellem en stråleenergis forbindelse til trianglen
af stjernebilleder og forbindelsen til mennesket. Mere må jeg
ikke sige, men dette vil lede den intuitive astrolog på sporet.

2. STRÅLE. Kærlighed-visdom

9

Gemini,

Virgo..

Pisces.

virker gennem fem planeter:

Merkur, Jupiter, Venus, Månen og

Pluto.

Denne »fordelingslinje« (hvis jeg må udtrykke det således) er
forbundet med den vilje, som uundgåeligt fører til forening,
enhed og syntese, ved tiltrækningskraftens hjælp, beroende på
evnen til at se visionen. I dette solsystem, i løbet af denne
verdenscyklus og derfor også på vor planet og under hele den
periode, hvori vor planet udvikler sig fra at være en ikke-hellig
planet til en hellig planet, er dette det guddommelige væsens
dominerende viljesaspekt; dette viljesaspekt er den energi, som
vor planetariske Logos beskæftiger sig med. Det er det, som er
årsagen til Hierarkiets eksistens under indvirkning fra
Shamballa eller første stråles kraft. Det er dog hierarkisk energi,
som menneskeheden i dag beskæftiger sig med. Når jeg benytter
ordene »beskæftiger sig med« i forbindelse med både den
planetariske Logos og menneskeheden, vil I deri [side 562]
finde tegn på en voksende respons mellem de to centre
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Shamballa og menneskeheden.
Denne stråleenergi har verdens esoterikere stort kendskab

til, og dette af følgende tre årsager:

1. I de sidste trehundrede og halvtreds års lære har man lagt
vægt på denne energi.

2. De to store eksponenter for denne stråleenergi er de to
bedst kendte verdenslærere og frelsere set ud fra en
menneskelig synsvinkel både i østen og vesten: Buddha og
Kristus.

3. De to mestre, som har forsøgt at gøre menneskeheden i
vesten bekendt med Hierarkiets eksistens, er mestrene
Morya og K.H., som i nært samarbejde udtrykker den
første og anden stråle energi.

Grundprincipperne for illumination, for vision, for indsigt eller
for åndelig opfattelse og for den vestlige eller mystiske vejs
fusion er fremherskende i denne cyklus. Buddha samlede i sig al
fortidens lys, hvad menneskeheden angik. Han var den højeste
budbringer og demonstrerede menneskehedens iboende
muligheder, idet han udstrålede visdommens lys i relation til
substansens lys og frembragte den dobbeltflamme eller det
flammende lys, som menneskeheden har pustet til og næret lige
siden (om end ikke udtrykt fuldt ud). Han stod frem som
blomsten eller frugten af fortiden og som garant for menneskets
iboende evner. Kristus, som tillige var i stand til at sige »Jeg er
verdens lys«, gik videre i sin manifestation og gav en vision af
det næste skridt ved at påvise sjælens lys og pege på fremtiden;
således fremholdt han det, som kunne komme, fordi han havde
frigjort det kosmiske kærlighedsprincip på Jorden. Kærlighed er
et aspekt af viljen, hvilket af de fleste mennesker er meget lidt
erkendt. Det er viljen til at drage noget ind i sig eller hen til sig,
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og denne vilje rettet mod det ikke-materielle, kalder vi
kærlighed som reaktion på den differentierende tænkning. Men
menneskeheden må erkende det, som skal elskes, før denne
viljens magt er tilstrækkelig vakt. [side 563] Da kan visionen
manifestere sig som en fastslået kendsgerning.

Det er her, at underet i Kristi arbejde dukker op i vor
bevidsthed, Kristus, som er kærlighedens herre. Han gør det
meget klart, at den kærlighed, som han udviste, var et aspekt af
den vilje, der virker gennem den anden stråle; denne magtfulde
kærlighed lod det kosmiske kærlighedsprincip komme ind i
verden. Her kan man igen se de tre aspekter af den
guddommelige vilje virke igennem den anden stråle:

1. Viljen-til-at-indlede eller til at betinge viser sig i Kristi
arbejde, idet han indleder den æra, hvori det bliver muligt
for Guds rige at komme til syne på Jorden. I virkeligheden
vil dette blive et bevis på sammensmeltningen af de to
centre, menneskeheden og Hierarkiet. Med
sammensmeltning mener jeg deres fuldkomne indbyrdes
helhed. Den vil indlede en æra, hvori – gennem en
voksende evne til at se visionen og til at identificere sig
med denne – en menneskerace vil opstå, hvis livsudtryk vil
være kærlighed-visdom.

2. Den vilje, som bringer fuldbyrdelse, viser sig gennem den
anden stråle ved hjælp af den drivkraft, som gør det muligt
for sjælen på anden stråle støt at nå sit mål, idet den
ubønhørligt strider sig frem og ikke tillader sig nogen
pause eller noget ophold, førend det efterstræbte mål er
nået. Dette er en anden måde at udtrykke sig på end første
stråles vilje, som er dynamisk, som maser sig frem til trods
for alle hindringer og ikke kræver den støtte fremdrifts
langsomme metoder.
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3. Det er også den vilje, som overvinder døden på grund af
sin stærke kærlighed til virkeligheden og til den
»Bestandige«, som eksisterer bag alle fænomener.

I Den gamle kommentar omtales viljen af denne type – viljen
til-at-vise-kærlighed – i følgende vendinger:

»Den Transcendente sagde: Jeg er alene. Jeg må stå op
og søge med uophørlig ildhu det, som bringer
fuldendelse; [side 564] jeg må afrunde min cirkel helt,
intensivere mit liv og gøre mig i sandhed til Én, og
dette fordi jeg erkender de To. Jeg må forenes med mit
andet selv, det selv, jeg dunkelt aner.

Til mit hjerte drog jeg den anden Ene og dragende
til mig gav jeg oplysning; jeg skænkede rigdomme;
jeg gav i rigt mål.«

Dette henviser ikke til den mystiske vision hos den anden del,
men til den planetariske Logos' viljesaspekt, drivkraften bag
livet i Shamballa. Det er offerets herre, som taler. Grundtonen
for offer eller for »processen at gøre hel« går igennem alt, hvad
der vedrører viljesaspektet, således som det virker igennem de
syv stråler; dette kommer smukt til udtryk i anden stråles
aktivitet, da den er kanalen for Guds vilje.

Den erkender sig selv som den transcenderende vilje, fordi
bag den kosmiske kærlighed, som den udtrykker (den, der
tiltrækker, forener og bevirker sammenhæng), ligger en
synteseskabende vision af guddommelig hensigt. Den skelner
mellem proces og mål, mellem indvielse og det, som bliver
åbenbaret ved indvielsesprocessen, og det er noget, som endnu
er ukendt for indviede under den tredje grad. Heri ligger
forskellen mellem Kristus og Buddha. Sidstnævnte åbenbarede
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processen, men Kristus levendegjorde i sig selv både mål og
proces. Han åbenbarede det kosmiske kærlighedsprincip og
frembragte ved hjælp af dette – som var levendegjort i ham selv
– også virkninger og betydningsfulde forandringer i verden
gennem dem, som blev overgivet ham til indvielse.

Den anden stråle erkender sig selv som den
transmitterende vilje, fordi ved dens hjælp foregår der noget
mellem modsætningernes par (ånd-materie), som drager dem
mod hinanden, indtil de til sidst danner et sammensmeltet hele.
Dette er et grundlæggende mysterium – indvielsens
grundlæggende mysterium – og vedrører den forenende vilje,
som virker igennem kærlighed. Dens laveste udtryksform og
dens mest materielle symbol er kærligheden mellem kønnene.
[side 565]

Den erkender ligeledes sig selv som den transformerende
vilje, fordi hele den evolutionære proces (som i sidste instans er
udarbejdelsen af vekselvirkningen mellem Gud og dens verden,
mellem årsag og virkning og mellem liv og form) beror på den
transformation, der kommer i stand ved guddommelig
tiltrækning. Dette sætter »ånden i stand til at stige op på
materiens skuldre«, som H.P.B. udtrykker det, og tvinger
materien til at nå den lutring, som til sidst vil lade den optræde
som et transparent medium for åbenbaringen af
guddommelighed.

Den erkender endeligt sig selv som den transfigurerende
vilje. Det var denne transfiguration, som Kristus manifesterede,
da han viste sig for sine forfærdede disciple som inkarneret lys
og »blev forklaret foran dem«.

Hele den transcenderende proces, der resulterer i
transfiguration, gennemføres i forbindelse med den anden stråle
ved de forenede indflydelser fra de tre stjernebilleder,
hvorigennem denne stråle søger at virke ved en »tilstrækkelig
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viljesakt i tid og rum«. Lad os et øjeblik betragte disse:

1. GEMINI. Dette er det store symbolske stjernebillede, de
to brødre, der viser vekselvirkningen mellem dualiteterne. Fordi
det styres af Merkur og Venus, ser vi en sammensmeltning af
intuitionens og tænkningens lys til en illumineret helhed, typisk
for denne sammensmeltning af ånd-materie; og dette viser deres
enheds indre væsen. Gemini er jo tegnet for guddommelig
vekselvirkning, og det er Faderens liv (åndens og viljens), der
strømmer gennem de to brødre gennem de polare modsætninger
og i virkeligheden gør dem til ét, om end de manifesterer sig
som to. Deres virkelige natur som den »ældre broder og den
fortabte søn« åbenbares af intuitionen, når den tager
herredømmet over tænkningen. Men det er viljen til kærlighed,
der styrer forholdet og til sidst tilvejebringer den guddommelige
syntese.

2. VIRGO er det stjernebillede, som symboliserer det andet
stadium af forholdet mellem modsætningernes par. Her har vi,
som I ved, Kristusbarnets moder og den opfostrende
udvekslingsproces, [side 566] som frembringer liv, kærlighed
og deres forenede manifestation i én form. Denne anden stråle
er derfor nært forbundet med Virgo, og dens laveste aspekt er
moderkærlighed med dennes instinktive omsorg for det, der skal
næres og beskyttes. Dens højeste aspekt er den inkarnerede,
manifesterede Kristus. Da bliver instinktet transmuteret til
visdom og med den viljen-til-at-manifestere og bringe den hidtil
skjulte Kristus for dagens lys. Dette tegn og denne vilje af
anden stråle har en mysteriøs forbindelse med tid, med
udviklingsproces og med moderens opretholdende liv
(materien), som gennem hele svangerskabsperioden nærer og
sørger for Kristusbarnet, der hurtigt udvikler sig. Månen har
også en særlig funktion, som kun kan udtrykkes med begrebet
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død – ophør af forbindelsen mellem moderen og barnet, fordi
det øjeblik kommer, hvor Kristusbarnet vil træde ud af tidens og
materiens skød og stå frit i lyset. Dette vil nødvendigvis være en
følge af mange iboende faktorer, men hovedsagelig af moderens
opretholdende vilje samt Kristusbarnets dynamiske vilje. Her
har vi igen et aspekt af den ejendommelige og
hemmelighedsfulde forbindelse mellem den første og den anden
stråle.

3. PISCES. I dette tegn bliver arbejdet fuldbyrdet, og
Faderens vilje udvirkes gennem viljen af anden stråle som
viljen-til-at-frelse. I Gemini har vi derfor de to,
modsætningernes par og viljen-til-at-forbinde; i Virgo ser vi
deres fælles arbejde, opfostringen af det liv, der tilhører denne
anden stråles fremtoning, en Kristus, fuldendelsen af materiens
opgave og dens opløftelse til himlen. I Pisces ser vi
fuldkommengørelsen af det arbejde, som materieaspektet har
gjort muligt; og Kristus står frem som verdens frelser. Alt dette
har fundet sted gennem den anden stråles viljesaspekt, som er
koncentreret i Shamballa, kommer til udtryk gennem
menneskeheden og fuldbyrdes i Hierarkiet. Her har I hele
historien om enhed, som frembringes ved den anden stråles liv
og vilje, der bevirker, at Kristusbevidstheden stiger frem tillige
med Kristusprincippet i den objektive verden.

I tid og rum, og set ud fra menneskehedens synsvinkel,
består [side 567] trianglen af stjernebillederne Virgo, Gemini og
Pisces og ikke i den rækkefølge, som blev angivet her, nemlig
Gemini, Virgo, Pisces; sidstnævnte er set ud fra Shamballas
synsvinkel.
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3. STRÅLE. Aktiv intelligens

9

Cancer,

Libra. . .

Capricorn.

der virker gennem fem

planeter: Månen, Venus,

Saturn, Neptun og Uranus.

I denne guddommelige tilkendegivelse af stråleenergi findes
nøglen til det, som almindeligvis kaldes evolution. Man må
nødvendigvis fremhæve formnaturen og den synlige verden. I
dag kan man dog betragte evolutionsprocessen ud fra dens to
sider, nemlig formens evolution og bevidsthedens evolution;
videnskab og psykologi bidrager hertil ved at tegne en helhed
eller et billede, der efterhånden udvikler sig. Det, som jeg
behandler her, er evolutionen af det, som både er bevidsthed og
form, men mere end hver især, nemlig den Ene, som ønsker at
manifestere sig og at vide eller at blive bevidst. Det er det, som
ligger bag, og som er større end den identitet i tid og rum, som
vi har givet navnet Logos. Jeg søger derfor at skildre den
skabende vilje, som manifesterer sig dynamisk, bevidst skaber
kontakt og vedvarende er koncentreret i formen, så længe tid og
rum varer.

Dette tredje aspekt af den guddommelige tilkendegivelse er
resultatet eller følgen af de to andre store strålers virksomhed. I
må i tankerne omhyggeligt skelne mellem materien eller
moderen og substansen eller »Helligånden, der overskygger
moderen«; det er sidstnævnte, vi beskæftiger os med, for vi
betragter alle disse stråler med henblik på vilje, ånd og liv. Hele
denne afhandling beskæftiger sig derfor med et begreb, der
ligger hinsides eller bag den moderne videns samlede indhold,
og som derfor er uforklarlig for den begrænsede tænkning. Det
er således kun muligt at antyde det, som eksisterer forud for
manifestationen, og som består, efter at manifestationscyklen er
forbi – ubeviseligt, ukendt og uhåndgribeligt. Denne iboende
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virkelighed er for den manifesterede [side 568] Logos, hvad det
opfattede udødelige selv er for mennesket i inkarnation.
Efterhånden som menneskets abstrakte tænkning udvikles, vil
disse subjektive temaer, der fører til manifestationens centrale
tema, blive tydeligere, og mysteriets tætte slør vil blive draget til
side. Med dette løfte må I være tilfredse, for I er endnu ikke
indviede. Den indviede vil forstå, hvad jeg taler om.

Denne virkelighed, der udfolder sig, og som er koncentreret
i den tredje stråle for aktiv intelligens i løbet af
»tilsynekomstens periode« har – i dette solsystem – påtaget sig
den opgave at udvikle bevidst »erkendelse af sig selv« med
hensyn til »det, som det ikke er«. Dette foregår i tre stadier – de
er alle resultatet af proces, af fremskridt, af aktivitet og af
tænkning eller intelligent perception. Disse tre stadier er:

1. Det stadium, hvor sanseopfattelse transmuteres til viden.
Dette er det stadium, hvor formen gradvis og støt tilpasser
sig kravene fra det opfattende selv.

2. Det stadium, hvor viden transmuteres til visdom, eller hvor
bevidstheden udnytter den gradvis tilegnede viden for at
kunne løsrive sig fra formen, opfattelsesorganet.

3. Det stadium, hvor visdom transmuteres til alvidenhed, og
hvor både bevidstheden og formen erstattes af den Ene,
som eksisterer, som er bevidst, men som forbliver større
end enhver af disse to faser af guddommeligt liv. Denne
Ene vil inkarnere, vil vide, vil være bevidst, men er ingen af
disse faser i sit inderste væsen, idet de er erkendt forud for
manifestation.

Denne tredje stråle vilje er frembringeren af ydre syntese i
successive stadier, som fra midlertidige synteser føres frem til
fuldstændig forening mellem bevidsthed og form, og senere
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fuldstændig virkeliggjort enhed mellem det, som hverken er
bevidsthed eller form, men skaberen af dem begge og det
forbindende princip mellem ånd-materie. Man vil se, hvordan
ovenstående definition viser den tredje stråles funktion, nemlig
viljen-til-at-indlede det på det fysiske plan, som vil bringe
guddommelighed til udtryk; [side 569] at den ikke kun forklarer
tilsynekomst, men åbenbaringen af den kvalitet, hvoraf
tilsynekomsten er virkningen eller resultatet, og at der naturligt i
disse to påstande ligger en tredje, ifølge hvilken denne skabende
vilje ikke kun er manifestationens årsag og garanti for at nå
målet, men også er beviset for dette store væsens kraft, det
væsen som bestandig overvinder og tilintetgør døden. Således
kommer vi tilbage til vort udgangspunkt, som er den
guddommelige treenighed af liv-kvalitet-tilsynekomst (omtalt på
de første sider i bind I) – ligeledes kommer vi tilbage til de tre
store strålers skabervirksomhed, til deres grundlæggende
forhold til hinanden og således til deres vedvarende og
bestandige syntese. Åbenbaringskredsen er afrundet, kredsløbet
er fuldendt; materiens slange, visdommens slange og livets
slange vil kunne ses som en helhed, og bag de tre »står den
evige drage, som evindeligt udklækker den trefoldige slange og
bestandig siger: Gå ud og kom tilbage«. Således siger Den
gamle kommentar om dette emne.

Der er tre ord, der har at gøre med denne trefoldige
manifestation: attraktion, subtraktion, abstraktion, og disse tre
ord har, hvad mennesket angår, forbindelse med de tre første
indvielser, men kun fra viljesaspektet og afgjort i forbindelse
med den tredje stråle på det fysiske plan, eller snarere på det
æteriske legemes eller den levende, effektive virksomheds plan.
Dette må man huske, når man betragter det aktive virke hos
treenigheden: Fader, Søn og Helligånd.

Denne treenighed i manifestation erkender sig selv som den
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transcenderende virkelighed og udtaler for altid ordene: »Efter
at jeg har gennemtrængt hele dette univers med et brudstykke af
mig selv, forbliver jeg«.

Denne treenighed i manifestation erkender sig selv som den
Transmitterende Ene og siger gennem Kristi ord: »Jeg vil, om
jeg bliver ophøjet drage alle mennesker til mig«. Dette sker
gennem tiltrækningskraften, som den Transmitterende Ene
overfører.

Denne treenighed i manifestation erkender sig selv som den
[side 570] transformerende formidler og forkynder gennem de
manges stemme ordene: Ære være Gud i det højeste, fred på
jord og i menneskene velbehag« – ære, fred og viljen-til-det-
gode er virkningerne af den Transcendente Enes overførte liv.

Endelig, ved slutningen af tidsalderen, erkender den sig
selv som den Transfigurerede Ene og ved, at englenes lovsang:
»Ære være Gud i det højeste« er forkyndelsen af dens endelige
fuldkommenhed og sejr.

Kan der siges mere om dette emne? De overordnede aspekt-
stråler indeholder den samlede udviklingshistorie; de
underordnede attributstråler bidrager med enkeltheder i forløbet
og processen. De er betinget af de tre overordnede stråler. Det er
derfor ikke min hensigt at gå nærmere ind på de øvrige fire
triangler. Jeg har sagt nok i denne afhandling til, at den
interesserede studerende selv vil være i stand til at finde ud af,
hvad disse triangler indeholder. Jeg vil dog kort betragte de tre
stjernebilleder, der er forbundet med den tredje stråle; deres
betydning er forholdsvis klar.

1. CANCER. Det er det stjernebillede, som symboliserer
massernes vilje, som betinger massereaktion og
massepsykologi. Dette har endnu ikke været genstand for et
astrologisk studium, for det rækker endog langt ud over
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massebevidstheden. Det er i princippet koncentrering af
masseviljen gennem massebevidstheden – noget, der endnu er
ukendt, selv om begyndelsen til denne viden kan ses i denne
ganske særlige faktor i menneskehedens liv, som vi kalder »den
offentlige mening«. Denne bliver i dag bragt ind på
undervisningsområdet gennem det, som almindeligvis kaldes
propaganda. Det vil stå jer klart, hvad der menes hermed. En
skolet og afklaret offentlig mening er noget ukendt verden over,
selv om oplyste grupper hurtigt er ved at fremstå. Ud af den
offentlige mening (som er den koncentrerede manifestation af
den tiltagende massebevidsthed) vil massernes vilje-til-det-gode
vokse frem, den, der bor i ethvert menneske; dette må
menneskeheden arbejde og vente på. [side 571]

2. LIBRA. Dette stjernebillede, ved I, kendetegner
ligevægtspunktet i den langvarige forbindelse og vekselvirkning
mellem modsætningernes par. Det tilkendegiver viljen-til-at-
udtrykke både åndens liv og materiens kraft i fuldkommen
symmetri og harmoni.

3. CAPRICORN. Dette stjernebillede står for den
indflydelse, som vil føre Shamballas vilje til Hierarkiet eller til
de verdensindviede, idet den giver dem den dynamiske og
foretagsomme ånd, som vil sætte dem i stand til at føre Guds
vilje på Jorden frem til fuldkommenhed. Det var »englen født i
Capricorn«, som kom til Kristus i Getsemane have og smeltede
hans individuelle vilje ind i den guddommelige vilje, således at
han kunne udføre sin mission til fuldkommenhed. Dette var ikke
kun åbenbaringen af guddommelig kærlighed til verden, men –
som legenden i mestrenes arkiver videre siger – han kom »for at
spinde den spindelvævsfine tråd, som bandt de to sammen og
sammenkædede det allerhøjeste sted (Shamballa) med den
hellige by (Hierarkiet). Broen mellem det hellige sted, og det
allerhelligste blev sikkert forankret. Guds vilje kunne nu bringes
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til virkeliggørelse. I henhold til den samme symbolske lære
kunne vi sige, at følgende udtryk skelner mellem de tre stråler,
som vi har beskæftiget os med.

I. 1. stråle. Det allerhelligste. Shamballa.
Den allerhøjestes bolig.

Ånd. Liv. Energi.
Vilje. Identifikation.

II. 2. stråle. Det hellige sted. Hierarkiet.
Det hemmelige sted, hvor lyset dvæler.

Sjæl. Bevidsthed. Lys.
Kærlighed. Indvielse.

III. 3. stråle. Den ydre forgård. Menneskeheden.
Kristus i os, håbet om herlighed.

Form. Tilsynekomst. Legeme.
Intelligens. Individualitet.

[side 572]

Man må ikke desto mindre huske, at disse tre er En. Bag dem
alle står for evigt den Ene, som forbliver transcendent og også
immanent, større end vor helhed og dog også i denne helhed.

Gennem 4. stråle lærer vi at blive ét med denne evige
syntese og vilje; gennem 5. stråle udvikler vi metoderne til at
forstå denne synteses og viljes væsen; gennem 6. stråle bevæger
vi os frem mod fuldstændig identifikation med denne syntese og
vilje, og gennem 7. stråle bekendtgør vi på Jorden denne
synteses væsen gennem formen, der kommer frem, og den
tilgrundliggende viljes hensigt.

Og således absorberes de mange i den Ene.
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[side 573]

APPENDIKS

Nedenstående henvisninger til hjælp for studerende gælder den
3. engelske udgave i 3 bind af The Secret Doctrine (Den
hemmelige lære), mrk. S.D. I, II eller III samt sidetal, og A
Treatise on Cosmic Fire, mrk. C.F. samt sidetal.

1. Mytologien henviser til astronomiske, teogoniske og
menneskelige kampe, til himmellegemers tilpasning og
folkeslags og stammers overherredømme. »Kampen for
tilværelsen« og »den bedst egnedes overleven« var i
højsædet fra det øjeblik, da kosmos blev til … Heraf
kommer:

a. Gudernes uophørlige kampe i alle de gamle hellige
skrifter.

b. Krigen i himlen i de gamle mytologier. (S.D. I. 223).

2. Bag dette slør … af astrologiske symboler fandtes
antropografiens okkulte mysterier samt menneskets
oprindelige skabelseshistorie. (S.D. I. 250).

3. Astrologien eksisterede før astronomien. (S.D. III. 325).
4. Stjernedyrkelse eller tilbedelse af den himmelske

hærskare er et naturligt resultat af den kun halvt afslørede
astrologi … Heraf opstår den guddommelige astrologi for
de indviede; den overtroiske tilbedelse af stjernerne for de
profane. (S.D. III. 337).

5. Den oprindelige astrologi er lige så højt hævet over den
moderne astrologi, som de åndelige ledere (planeterne og
de zodiakale tegn) er hævet over gadens lygtepæle. (S.D.
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III. 341).
6. Astrologien har sat sit evige præg på verden. (S.D. III.

342).
7. Astrologien bygger på den mystiske og nære

sammenhæng mellem himmellegemerne og
menneskeheden og er en af de store hemmeligheder ved
indvielse og de okkulte mysterier. (S.D. II. 525). [side
574]

8. Stjerner og stjernebilleder har en okkult og
hemmelighedsfuld indflydelse på og forbindelse med det
enkelte menneske. Og når dette er tilfældet, hvorfor så
ikke også med nationer, racer og den samlede
menneskehed? Dette er igen en påstand, der hviler på
autoriteten af optegnelser vedrørende zodiaken.

a. Der findes optegnelser, der er bevaret ved zodiaken
gennem talløse tidsaldre. (S.D. I. 709).

b. Astronomi, astrologi osv. eksisterer alle på det fysiske
plan og ikke på det åndelige plan. (S.D. II. 667).

c. Kun de filosoffer, som studerede astrologi … vidste, at
det sidste ord om disse videnskaber skulle man søge
efter og forvente at finde i de okkulte kræfter, der
udstråler fra stjernebillederne. (S.D. III. 214).

9. … Over for den evige overensstemmelse mellem
zodiakens inddeling og navnene på planeterne, som
overalt og altid har været brugt i den samme rækkefølge,
og over for umuligheden af at tilskrive alt dette
tilfældigheder eller sammentræf ... må man nødvendigvis
tillægge zodiaken en meget høj alder. (S.D. I. 711).

10. Ophøjet, ceremoniel astrologi … afhænger af den
indviedes viden om de immaterielle kræfter og åndelige
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væsener, som påvirker materien og leder den. (S.D. III.
337).

11. … vor jord blev skabt eller formet af jordiske ånder, mens
herskerne (de syv planeters ånder. A.A.B.) blot var
overvågerne. Dette er det første kim til det, som senere
voksede op og blev astrologiens og stjernetilbedelsens
træ. (S.D. II. 26).

12. Der er syv hovedgrupper af sådanne Dhyan Chohaner. De
er de syv urstråler … Derfor er der syv hovedplaneter,
sfærerne for de syv iboende ånder, under hvilke de
menneskelige grupper er født. (S.D. I. 626).

13. Der er kun syv planeter, der specielt er forbundet med
Jorden, og tolv huse, men der er talløse muligheder for at
kombinere deres aspekter. Eftersom hver planet kan stå i
tolv forskellige aspekter til de andre, må
kombinationsmulighederne næsten være uendelige. (S.D.
I. 626). [side 575]

14. Det, som er det overlevende væsen i os, er dels den
direkte udstråling fra de himmelske væsener og dels disse
væsener selv. (S.D. I. 251).

15. Monadens eller sjælens nedstigen og genopstigen kan
ikke adskilles fra de zodiakale tegn … (S.D. I. 730).

16. Følgende fem udtalelser er grundlæggende:

1. Enhver af de oprindelige syv, de første syv stråler, der
danner den manifesterende Logos, er igen syvfoldig.

2. Ligesom solspektrets syv farver svarer til de syv stråler
eller hierarkier, således er hver af disse stråler eller
hierarkier igen opdelt i syv.

3. Ethvert af disse hierarkier leverer essensen (sjælen) og
er bygmesteren af et af de syv naturriger – de tre
elementalriger, mineralriget, planteriget, dyreriget samt
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det åndelige menneskes rige.
4. Hvert enkelt hierarki leverer auraen til et af de syv

principper i mennesket med sin specielle farve.
5. Hvert enkelt af disse hierarkier er hersker over en af de

hellige planeter.

Således kom astrologien til verden, og den har et strengt
videnskabeligt grundlag. (S.D. III. 482).

17. Alle de store astrologer har indrømmet, at mennesket kan
gå imod stjernernes indflydelse. (S.D. III. 339).

18. Dette system (eller disse cykler) kan ikke forstås, hvis
man adskiller den åndelige handling i disse epoker – som
så at sige er forudbestemt gennem den karmiske lov – fra
deres fysiske kurs. De bedste astrologers beregninger ville
slå fejl eller i hvert fald være ufuldstændige, hvis ikke
denne dobbelte handling grundigt tages under overvejelse
og mestres efter disse retningslinjer. Dette mesterskab
kan kun opnås gennem indvielse. (S.D. I. 703).

19. Nutidens astrologer gengiver ikke planeternes, dagenes og
farvernes overensstemmelse korrekt.

20. Der er hvid og sort astrologi … de gode eller dårlige
resultater, der er opnået, afhænger ikke af principperne,
som er de [side 576] samme i begge tilfælde, men af
astrologen selv. (S.D. III. 339). Note: S.D. I. sektion XVI
og S.D. III. sektion XXXVIII beskæftiger sig med
zodiaken, med bibelske henvisninger til zodiaken og med
astrologi og indvielsesmysterierne.

Stjernebillederne

1. Hvert af de tolv stjernebilleder har enten enkeltvis eller i
forbindelse med andre tegn en okkult indflydelse, enten
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for det gode eller for det onde. (S.D. I. 440).
2. Enok, typen på den dualistiske natur i mennesket (den

åndelige og den fysiske), indtager pladsen i det
astronomiske kors' centrum … som er en sekstakket
stjerne … I den øverste spids af den øverste triangel er
ørnen (Scorpio); i den venstre nederste spids står løven
(Leo); i den højre tyren (Taurus); mens der imellem tyren
og løven … findes Enoks ansigt, mennesket (Aquarius)
… Dette er de fire dyr i Ezekiels bog og i Åbenbaringen.
(S.D. II. 561. 562).

(Himlens faste kors)
3. Stjernebillederne Store Bjørn og Plejaderne udgør det

største mysterium i okkult henseende. (S.D. II. 580).
4. Fra menneskehedens begyndelse blev korset eller

mennesket, med armene vandret udstrakt (det faste kors)
som et typisk eksempel på dets kosmiske oprindelse,
forbundet med dets psykiske natur og med de kampe, der
førte til indvielse. (S.D. III. 141).

NB: Alle de rejser, som alle oldtidens helte foretog
gennem Solens og himlenes tegn … er i hvert enkelt
tilfælde personificeringen af en adepts lidelser, sejre og
mirakler før og efter indvielse.

5. Zodiakens tegn: Alle var dobbelt-tegn i den urgamle
astrologiske magi – det vil sige: Taurus-Eva; og Scorpio
var Mars-Lupa, [side 577] eller Mars med hunulven …
Eftersom disse tegn var hinandens modsætning, og dog
mødtes i centrum, er de altså forbundet med hinanden …
(S.D. III. 154).

6. Så længe Store Bjørns mysterium ikke er åbenbaret og
kendes for, hvad det er, og så længe Plejadernes
indflydelse ikke er forstået, og den sande betydning af den
kosmiske triangel, bestående af
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1. Store Bjørns syv Rishier,
2. Vort solsystems syv planetariske Logoi,
3. De syv Plejader eller Søstre,

ikke er åbenbaret, vil de syv hellige planeters karma
forblive ukendt. Alt, hvad vi kan se, er dens virkning i
solsystemet. Hele emnets indviklede natur vil være
indlysende, når man husker, at ikke alene danner disse tre
grupper en kosmisk triangel, men at man inden for denne
triangel må studere mange mindre triangler. Enhver af De
syv Rishier kan med en af De syv Søstre danne en
underordnet triangel, og alt dette må studeres. (C.F. 801).

7. En anden faktor i den cykliske beregning ligger i
virkningen fra følgende stjerner og stjernebilleder på vort
system og på enhver enkelt planet i systemet:

1. Store Bjørn. 4. Plejaderne.
2. Lille Bjørn. (Ursa Minor) 5. Stjernebilledet

Capricorn.
3. Polarstjernen. 6. Dragen.

Og alle de andre stjernebilleder og med dem forbundne
stjerner i zodiaken. Mysteriet er skjult i den esoteriske
astrologi, og først når man bedre forstår den energi, der
arbejder gennem det æteriske legeme, samt
radioaktiviteten og transmutationen af alle legemer fra et
lavere stadium til et højere, vil det sande mysterium om
den »gensidige indflydelse fra disse forskellige legemer
ikke længere forblive på det nuværende stadium – en
ikke-åbenbaret hemmelighed«. (C.F. 795).

8. Energien i universet kan differentieres på følgende måde:
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1. Inter-kosmisk – påvirkende stjernebilleder.
2. Inter-planetarisk – påvirkende planeter. [side 578]
3. Interkædisk – påvirkende kæderne i en planetarisk

cyklus.
4. Inter-klodisk – frembringende udveksling af kraft

mellem kloderne i en kæde.
5. Inter-sektional – påvirkende kraftoverføringen mellem

naturrigerne.
6. Inter-menneskelig – samspil mellem mennesker.
7. Inter-atomisk – kraftoverføring mellem atomer. (C.F.

1029).

9. Man må også tænke på den energiudfoldelse, som udgår
fra et hvilket som helst af de tolv zodiakale stjernebilleder
eller tegn, som astrologien beskæftiger sig med. Denne
type af kraft vedrører hovedsagelig planetarisk
stimulering, de planetariske Logoi, og er skjult i deres
cykliske karma – en karma som forøvrigt vil involvere de
monader og devaer, som udgør deres legemer og centre.
(C.F. 1052).

10. Disse tre grupper af solare legemer (Store Bjørn,
Plejaderne og Sirius) har en enorm stor indflydelse, hvad
vort solsystems spiral-cykliske aktivitet angår. Ligesom
spiralaktiviteten i det menneskelige atom er egoisk og
kontrolleret af det egoiske legeme, er disse tre grupper i
forbindelse med solsystemet forbundet med den logoiske
åndelige triade – atma-buddhi-manas – og deres
indflydelse er dominerende i forbindelse med solar
inkarnation, solar evolution og solar fremgang. (C.F.
1058).
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Planeterne

1. Der er syv overordnede planeter, de iboende syv ånders
sfærer. Disse syv ånder er:

a. De syv overordnede grupper af Dhyan Chohaner.
b. De syv urstråler. (S.D. I. 626). [side 579]

2. Der er kun syv planeter, der specielt er forbundet med
Jorden og tolv huse, men der er talløse muligheder for at
kombinere deres aspekter … Enhver planet kan stå i tolv
forskellige aspekter til enhver af de andre. (S.D. I. 626).

3. Planeternes navne bliver overalt og altid anvendt i den
samme rækkefølge. (S.D. I. 711).

4. De syv planetariske herskere (planetariske Logoi) er de
syv sønner af Sophia (Visdom). (S.D. II. 221.Note).

5. For Pythagoras var kræfterne åndelige væsener, guder,
uafhængige af planeter og materien, således som vi ser og
kender disse på Jorden, herskere over stjernehimlen. (S.D.
I. 535).

6. De syv lysets sønner – opkaldt efter deres planeter og ofte
endog identificeret med dem – nemlig, Saturn, Jupiter,
Merkur, Mars, Venus og formentlig Solen og Månen.
(S.D. I. 628).

7. Planeterne har deres vækst, deres forandringer, udvikling
og gradvise evolution. (S.D. I. 667).

8. Platon fremstillede planeterne som sat i bevægelse ved en
indre hersker … ét med sin bolig, ligesom en »bådsmand
i sin båd«. (S.D. I. 535).

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



a. Planeterne var ikke ubesjælede masser, men aktive og
levende legemer.

b. Planeterne var fornuftsbetonede intelligenser, der
kredsede omkring Solen. (S.D. I. 535).

9. De syv planeter har som højeste ånder, Lykke og Skæbne,
som opretholder naturlovenes evige stabilitet gennem hele
den uophørlige omformning og bestandige bevægelse.
Æteren er det redskab eller middel, hvorved alt
frembringes. (S.D. I. 735).

10. De syv guder var opdelt i to triader og Solen.

a. Den lavere triade – Mars, Merkur og Venus.
b. Den højere triade – Månen, Jupiter og Saturn. (Månen

står for en skjult planet). (S.D. II. 484, 485).

11. Saturn, Jupiter, Merkur og Venus er de fire eksoteriske
planeter, og tre andre, som må forblive navnløse (Pluto og
de to [side 580] skjulte planeter. A.A.B.), var de
himmellegemer, som – moralsk og fysisk – havde direkte
astral og psykisk forbindelse med Jorden, dens vejledere
og vogtere. De synlige kloder udstyrer vor menneskehed
med dets ydre og indre særpræg, og deres herskere eller
ledere udstyrer vor menneskehed med vore monader og
åndelige evner. (S.D. I. 628).

12. Treenigheden blev repræsenteret af Solen (Faderen),
Merkur (Sønnen) og Venus (Helligånden). (S.D. II. 569).

13. Der var syv tabernakler rede til at blive beboet af monader
under syv forskellige karmiske forhold. (S.D. II. 223).

14. Det siges, at enhver race i sin evolution fødes under
indflydelse af en af planeterne. (S.D. II. 27).

15. Overleveringen om de 70 planeter, som styrer nationernes
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skæbne, er baseret på den okkulte kosmogoniske lære, der
siger, at foruden vor egen systemiske kæde af
verdensplaneter er der mange flere i solsystemet. (S.D. I.
718. Note).

16. Planetens ånd er lige så meget en skaber i sit eget rige,
som himlens ånd er det (dvs. planetens formliv og
sjælsliv. A.A.B.). (S.D. II. 500).

17. De syv planeter er Solens brødre og ikke dens sønner.
(S.D. I. 483).

18. De planetariske ånder er stjernernes iboende ånder i
almindelighed og planetens i særdeleshed. De styrer
menneskenes skæbne; alle er født under et af
stjernebillederne. (S.D. I. 153).

19. Enhver af planeterne (hvoraf kun syv kaldes hellige, fordi
de styres af de højeste herskere eller guder) … er en
syvfoldig enhed … (S.D. I. 176).

20. Følgende tabel er tankevækkende:

a. Gud-Faderen – Første Logos – Elektrisk ild.
Store Bjørn. Solen.

b. Gud-Sønnen – Anden Logos – Sol-ild.
Sirius. Venus og Merkur.

c. Gud-Helligånden – Tredje Logos – Ild ved friktion.
Plejaderne. Saturn. (C.F. 96).

21. Den planetariske ånd er en anden betegnelse for en
planets [side 581] Logos, som er en af de syv ånder for
Guds trone og derfor et af de syv himmelske mennesker.
Han befinder sig på universets evolutionsbue og er gået
mange trin forbi det menneskelige. Den planetariske
entitet befinder sig på involutionsbuen og er en entitet af
meget lav grad. (C.F. 105. Note).
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22. De syv hellige planeter består af den fjerde æters materie,
og de planetariske Logoi (de syv himmelske mennesker),
hvis legemer er planeterne, virker normalt på systemets
fjerde plan, det buddhiske plan. (C.F. 121).

23. Visse af planeterne er for Logos, hvad de permanente
atomer er for mennesket. De udtrykker principper. Visse
planeter giver kun midlertidigt husly til disse principper.
Dette er en af forskellene mellem en hellig og en ikke-
hellig planet. (C.F. 299).

24. Jorden, Mars, Jupiter, Saturn og Vulkan udvikler til
stadighed intelligens-princippet. (C.F. 403).

25. De, som arbejder i Uranus-, Neptun- og Saturn-
systemerne, arbejder til en vis grad anderledes end de, der
fungerer på Venus-, Vulkan-, Mars-, Merkur-, Jupiter- og
Jord-systemerne samt det eksoteriske Saturn-system, og
det samme gør manasadevaerne (sol-englene) på den
indre runde. Vi bør her bemærke, at vi igen har en
trefoldighed af grupper, der repræsenterer en trefoldighed
af kræfter, og heri ligger der en antydning. I de andre har
den højere gruppe og mellemgruppen overtaget, idet disse
planeter er de mest okkulte og hellige i manifestationen
og beskæftiger sig med egoer, som befinder sig på vejen
og derfor er gruppeaktive. I forbindelse med Uranus,
Neptun og Saturn kunne man forvente dette, da de er de
synteseskabende planetariske systemer og skaber
betingelser, som kun er velegnede på de meget
fremskredne stadier. De kaldes de »høstende« planeter.
(C.F. 777).

26. Merkur og Venus, Solen og Månen optræder som
»skytsengle for Jordens fire verdenshjørner«.
NB:

a. (Solen og Månen tilslører skjulte planeter).
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[side 582]
b. Disse er de fire maharajaer, der er forbundet med

karma, menneskehed, kosmos og mennesket.
c. De er Solen eller dens stedfortræder – Mikael.

De er Månen eller dens stedfortræder – Gabriel.
De er Merkur eller dens stedfortræder – Rafael.
De er Venus eller dens stedfortræder – Uriel. (S.D.
III. 459).

27. Saturn – styrer de devotionelle evner.
Merkur – styrer de intellektuelle evner.
Jupiter – styrer de medfølende evner.
Solen – styrer de ledende evner.
Mars – styrer de selviske evner.
Venus – styrer de udholdende evner.
Månen – styrer de instinktive evner. (S.D. III. 463).

28. De syv engle, som præsiderer over de syv planeter, er
universets bygmestre. De er de naturlige beskyttere af de
syv områder i vort planetariske system. (S.D. III. 115).

29. De syv bygmestre indpoder de guddommelige og
velgørende kræfter i mineral- og planterigets grove
materielle natur i hver anden runde. (S.D. III. 162. Note
I).

30. De syv planetariske ånder eller engle er … identiske med
den esoteriske læres Dhyan Chohaner, som af den kristne
kirke er blevet forvandlet til ærkeenglene og Guds ånder.
(S.D. III. 160).

31. De syv højeste guddomme … er strålerne fra den ene
grænseløse enhed. (S.D. III. 229).

32. Hvert af de syv kamre i pyramiden var kendt under en af
planeternes navne. (S.D. III. 247).

33. Kabirerne var altid de syv planeter … som sammen med
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deres fader, Solen … udgjorde en magtfuld ogdoad. (S.D.
III. 316).

34. De gamle havde kendskab til syv planeter foruden Solen
… Den syvende og to andre var mysterie-planeter. (S.D.
III. 316. Note).

35. Solsystemet ses (fra de højere kosmiske plan) som en stor
blå lotus, og dette gælder ned gennem skalaen; selv det
mindste fysiske atom kan betragtes således …
Solsystemet er en tolvbladet [side 583] lotus, hvor hvert
kronblad dannes af niogfyrre mindre kronblade. De
planetariske lotus er forskellige i ethvert system, og en af
hemmelighederne ved indvielse åbenbares, når antallet af
kronblade fra

a. vor jordiske planet,
b. vor planetariske polmodsætning,
c. vor komplementære harmoniserende planet bliver

betroet den indviede. (C.F. 1018).

36. I visdommens hal eksisterer der en afdeling, der kun
ganske svagt og utydeligt genspejles i de moderne
astrologiske bevægelser. De adepter, der er knyttet til
visdommens hal, arbejder ikke med menneskeheden, men
beskæftiger sig specielt med at »stille horoskoper« for de
forskellige store væsener, som besjæler … naturrigerne,
samt med at skaffe sig viden om karakteren af de
karmiske indflydelser, der udarbejdes i manifestationen af
de tre planetariske Logoi (omtalt under punkt 35) … De
udregner progressionerne for disse forskellige horoskoper
for den næste fastsatte cyklus, og deres optegnelser er af
dyb interesse. Jeg vil meget indtrængende råde de
studerende fra at foretage cykliske udregninger af nogen
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art, for endnu er de mange stjernebilleder, som kun
eksisterer i fysisk materie af æterisk natur, ukendte og
usynlige. Alligevel har de en stærk indflydelse, og så
længe det æteriske syn ikke er udviklet, vil alle
udregninger være fulde af fejl. (C.F. 1057).

37. En planetarisk Logos er mødestedet for to krafttyper, den
ene åndelige eller logoisk, som når den … fra De syv
Rishier i Store Bjørn på deres eget plan, og den anden er
en buddhisk kraft, som overføres via De syv Søstre eller
Plejaderne fra et stjernebillede, kaldet Dragen, og hvorfra
betegnelsen »Visdommens Drage« stammer. (C.F. 1162).

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



[side 584] TABELLER til astrologien
Strålerne og planeterne (ifølge Besant

Stråle Metode Planet Farve

I. Vilje eller magt Raja yoga Uranus (repræ-
senterer SOLEN)

Flammende rød

II. Kærlighed-
visdom.
Intuition

Raja yoga Merkur Gul. Rosa

III. Højere
tænkeevne

Højere mate-
matik. Filosofi

Venus Indigo. Blå
Bronze

IV. Konflikt
Menneskets
fødsel

Spænding
Hatha yoga

Saturn Grøn

V. Lavere
tænkeevne

Praktisk
videnskab

Månen Violet

VI. Hengivenhed Bhakti yoga Mars Rosa. Blå

VII. Magi Ritual Jupiter Lysende blå

De hellige og ikke-hellige planeter og strålerne

Hellig Stråle Ikke-hellig Stråle

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 (skjuler
en planet) 4. Stråle

5. Saturn 3. Stråle 5. Solen (skjuler en
planet)

2. Stråle

6. Neptun 6. Stråle

7. Uranus 7. Stråle

NB. Det bliver i alt 12 planeter. Det er den esoteriske opdeling.
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38. De eksoteriske ikke-hellige planeter kaldes i okkult
sprogbrug »den ydre runde« eller den ydre kreds af
indviede. Jorden er en af dem, men da den på en ganske
særlig måde harmonerer med visse sfærer (eller planeter)
på den indre runde, er der for menneskeheden en dobbelt
mulighed, hvilket befordrer [side 585] den evolutionære
proces, selv om den samtidig derved kompliceres. De
hellige planeter kaldes ofte de »syv grader af psykisk
viden« eller de »syv opdelinger af kundskabsområdet«.
(C.F. 1175).

Følgende tabel fra Secret Doctrine. III. 455. Diagram II, er
tankevækkende, selv om den er eksoterisk og bevidst
vildledende, idet de hellige og ikke-hellige planeter er
sammenblandet og mange planeter helt udeladt.

Planet Det menneskelige Farve Ugedag
princip

1. Mars. . . . . Kama-rupa. . . . . . Rød. . . . . . . . Tirsdag
2. Solen. . . . . Prana. Liv. . . . . . . Orange. . . . . . Søndag
3. Merkur.. . . Buddhi. . . . . . . . . Gul. . . . . . . . . Onsdag
4. Saturn. . . . Kama-manas. . . . . Grøn.. . . . . . . Lørdag
5. Jupiter. . . . Aurisk hylster. . . . Blå. . . . . . . . . Torsdag
6. Venus. . . . Manas. Højere

tænkeevne. . . . . . . Indigo.. . . . . . Fredag
7. Månen. . . . Linga Sharira. . . . Violet. . . . . . . Mandag

Sådanne »vildspor« er hyppige og nødvendige i den okkulte
lære, men de vil blive brugt mindre og mindre, efterhånden som
menneskeheden får en større åndelig opfattelsesevne.

Syv store psykologiske væsener, kvalificeret ved syv former
for livskraft, manifesterer sig ved hjælp af syv planeter. Fem
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andre væsener udtrykker sig gennem fem planeter, af hvilke to
endnu ikke er opdaget.

1. Solen (stedfortræder for Vulkan)
2. Jupiter
3. Saturn

I. 4. Merkur
5. Venus
6. Mars
7. Månen (stedfortræder for Uranus)
8. Pluto

[side 586]

II. 9. Neptun
10. Jorden
11. Uopdaget

III. 12. Uopdaget

Dette er den eksoteriske opdeling.

Naturrigerne og planeterne. I denne cyklus:

1. Mineralriget – Pluto og Vulkan.
2. Planteriget – Venus og Jupiter.
3. Dyreriget – Månen og Mars.
4. Menneskeriget – Merkur og Saturn.
5. Sjæleriget – Neptun og Uranus.
6. Disse fem forenet – Solen.
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Strålerne og planeterne

Enhver af de syv hellige planeter (som vor jord ikke tilhører) er
et udtryk for en af de syv strålers indflydelse. Disse syv planeter
kan opregnes som i det følgende, og strålerne, der arbejder
gennem dem, er korrekt angivet. Den studerende bør dog huske
tre ting:

1. At enhver planet er inkarnationen af et større liv eller væsen.
2. At enhver planet, ligesom et menneske, er udtryk for to

strålekræfter – personlighedens og egoets.
3. At to stråler derfor er i esoterisk konflikt i enhver planet.

Man bør også lægge mærke til, at så længe mysteriet om
stjernebilledet Store Bjørn ikke er åbenbaret, og så længe
Plejadernes indflydelse ikke er forstået og den sande betydning
af den kosmiske triangel, bestående af [side 587]

a. De syv Rishier fra Store Bjørn,
b. De syv planetariske Logoi i vort solsystem,
c. De syv Plejader eller Søstre,

ligeledes ikke er åbenbaret, så længe vil de syv hellige planeters
skæbne og sande funktion forblive ukendt. Inden for denne
kosmiske triangel befinder der sig mange mindre. Enhver af De
syv Rishier kan sammen med en af vore planetariske Logoi og
en af De syv Søstre danne undertriangler, og der er mange og
indviklede kombinationsmuligheder.

NB: I de okkulte bøger findes der mange opregninger af
planeterne og mange af dem er simpelt hen vildledende, idet
de hellige og ikke-hellige planeter med vilje er blevet
sammenblandet. I Tibetanerens bøger er der flere sådanne
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opregninger, dvs. de to ovenfor nævnte og de følgende:

De syv planeter, centre eller systemer

1. Vulkan – Solen eksoterisk betragtet.
2. Venus.
3. Mars.
4. Jorden.
5. Merkur.
6. Saturn.
7. Jupiter.

De tre synteseskabende planeter

1. Uranus – 8.
2. Neptun – 9.
3. Saturn.

Den ene, der opløser alt

Solen.

Den første opstilling, der er angivet ovenfor, må anses for at
være nøjagtig i denne verdensperiode, og den vil være
grundlaget for vor astrologiske lære. De livsvæsener, der beliver
de syv hellige planeter, kaldes ved følgende navne:

[side 588]
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1. De syv planetariske Logoi.
2. De syv ånder for tronen.
3. De syv kumaraer.
4. De syv solare guddomme.
5. De oprindelige syv.
6. De syv bygmestre.
7. De syv intellektuelle åndedrag.
8. De syv manuer.
9. Flammerne.

10. Herrerne af kærlighed, kundskab og offer.

Nøgleordene for zodiakens tegn

Set ud fra formens synsvinkel. I naturlig rækkefølge. Retrograd
bevægelse gennem tegnene.

Fra Pisces gennem tegnene til Aries

1. Pisces. – Og ordet lød: Gå ned i materien.
2. Aquarius. – Og ordet lød: Lad begæret være hersker i

formen.
3. Capricorn. – Og ordet lød: Lad ærgerrighed herske og

porten stå vidt åben.
4. Sagittarius. – Og ordet lød: Søg føde.
5. Scorpio. – Og ordet lød: Lad maya stå i flor og lad

vildfarelse herske.
6. Libra. – Og ordet lød: Lad der træffes et valg.
7. Virgo. – Og ordet lød: Lad materien herske.
8. Leo. – Og ordet lød: Lad andre former være til.

Jeg hersker.
9. Cancer. – Og ordet lød: Lad adskillelse være

reglen, og dog eksisterer mængden.
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10. Gemini. – Og ordet lød: Lad ubestandighed gøre sin
virkning.

11. Taurus. – Og ordet lød: Lad kampen være
uforfærdet.

12. Aries. – Og ordet lød: Lad formen igen søges.

[side 589]

Set ud fra sjælens synsvinkel. Åndelig rækkefølge. Rigtig gang
gennem tegnene.

Fra Aries gennem tegnene til Pisces

1. Aries. – Jeg træder frem, og fra tankens plan
hersker jeg.

2. Taurus. – Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys.
3. Gemini. – Jeg erkender mit andet selv, og når dette

selv toner bort, vokser og stråler jeg.
4. Cancer. – Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg

dvæler.
5. Leo. – Jeg er det, og det er jeg.
6. Virgo. – Jeg er moderen og barnet. Jeg er Gud,

jeg er materie.
7. Libra. – Jeg vælger den vej, der går mellem de to

store kraftlinjer.
8. Scorpio. – Kriger er jeg, og fra kampen står jeg

sejrrig frem.
9. Sagittarius. – Jeg ser målet. Jeg når dette mål, og

derefter ser jeg et andet.
10. Capricorn. – Hensunken er jeg i overjordisk lys og

vender dog dette lys ryggen.
11. Aquarius. – Jeg er livets vand, som udgydes for
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tørstende mennesker.
12. Pisces. – Jeg forlader Faderens hus, og idet jeg

vender tilbage, frelser jeg.

Energier, der har deres oprindelse
inden for solsystemet

Solsystemet

Det manifesterende væsen – Sol-Logos
Manifestationslegeme – Solsystemet
Modtageligt center – Den centrale sols pol
Overfladeudstråling eller

-udstrømning – Solprana
[side 590]
Frembragt bevægelse – Systemisk rotation
Fordelende virkning – Solens æteriske udstråling

(kosmisk mærkbar)

Planeten

Det manifesterende væsen – En planetarisk Logos
Manifestationslegeme – En planet
Modtageligt center – En planetarisk pol
Overfladeudstråling eller

-udstrømning – Planetarisk prana
Frembragt bevægelse – Planetarisk rotation
Fordelende virkning – Planetarisk æterisk udstråling

(Mærkbar inden for
solsystemet)
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Mennesket

Det manifesterende væsen – Tænkeren, en Dhyan Chohan
Manifestationslegeme – Fysisk legeme
Modtageligt center – Milten
Overfladeudstråling eller

-udstrømning – Helbredsaura
Frembragt bevægelse – Atomar rotation
Fordelende virkning – Menneskelig æterisk

udstråling
(Mærkbar for omgivelserne)

De syv stjerner i Store Bjørn

1. De syv Rishier er herskere over de syv stjerner i Store
Bjørn og er derfor af samme natur som planeternes engle
eller de syv store planetariske ånder. (S.D. II. 332. Note).

2. Det er De syv Rishier, som markerer tiden og
hændelsernes varighed i vor syvfoldige livscyklus. De er
lige så hemmelighedsfulde som deres formodede hustruer,
Plejaderne. (S.D. II. 579).

[side 591]
3. De første »syv stjerner« er ikke planetariske. De er de

førende stjerner for syv stjernebilleder, som drejer rundt
sammen med Store Bjørn … (S.D. III. 195).

4. I Ægypten var Store Bjørn det stjernebillede … som man
kaldte omdrejningernes ophav, og Dragen med de syv
hoveder henførte man til Saturn, som blev kaldt Livets
Drage. (S.D. III. 195).

5. I Enoks bog kaldes Store Bjørn Leviathan. (S.D. III. 195).
6. Vort solsystem danner sammen med Plejaderne og en af

Store Bjørns stjerner en kosmisk triangel eller et samlet
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hele på tre centre i legemet hos den Ene, om hvem intet
kan siges … Store Bjørns syv stjerner svarer til de syv
hovedcentre hos dette store væsen. (C.F. 182).

7. Vibrationer (energier) kommer til vort solsystem fra Store
Bjørns syv Rishier og hovedsagelig fra de to, som er
prototyper for den syvende og femte stråle eller
planetariske Logoi. (C.F. 553).

8. Kosmiske avatarer repræsenterer legemliggjort kraft fra
Sirius og fra den af Store Bjørns syv stjerner, som er
besjælet af prototypen for herren af den tredje store stråle,
den tredje planetariske Logos. (C.F. 723).

9. Set ud fra vor planet består det kosmiske onde i forholdet
mellem den åndelige, intelligente enhed eller Rishi for det
højere stjernebillede (det besjælende liv for en af de syv
stjerner i Store Bjørn, vor planetariske prototype) og en af
kræfterne i Plejaderne … I dette forhold, som i øjeblikket
er yderst ufuldkomment, gemmer sig mysteriet om det
kosmiske onde … Når den himmelske triangel er tilpas
afbalanceret, og kraften cirkulerer frit gennem en af Store
Bjørns stjerner, den pågældende Plejade og det
pågældende planetariske system, da vil det kosmiske onde
blive ophævet, og en relativ fuldkommenhed vil blive
opnået. (C.F. 990).

10. Store energibølger strømmer cyklisk gennem hele
solsystemet fra de syv stjerner i Store Bjørn. Styrken af
disse vibrationer beror på, hvor tæt forbindelsen og hvor
nøjagtig harmonien [side 592] er mellem ethvert
himmelsk menneske og dets prototype. (C.F. 1052).
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De syv søstre, Plejaderne

1. Plejaderne er de formodede hustruer til De syv Rishier i
Store Bjørn. De opfostrer også krigsguden Mars, som
leder de himmelske hære. (S.D. II. 579).

2. Plejaderne er den centrale gruppe i den sideriske
astronomis system.

a. De befinder sig i tyrens hals i stjernebilledet Taurus.
b. De befinder sig altså i Mælkevejen.
c. De betragtes af den grund (især Alcyone) som det

centrale punkt, om hvilket vort univers af fiksstjerner
drejer sig. (S.D. II. 582).

3. Tallet syv er nært forbundet med Plejadernes okkulte
betydning, de seks synlige og den syvende skjult. (S.D. II.
654).

4. Plejaderne var engang atlantiderne og forbundet med
Atlantis og dets syv racer. (S.D. II. 811).

5. En af de mest esoteriske cykler er baseret på bestemte
konjunktioner og de dermed forbundne positioner for
Virgo og Plejaderne. (S.D. II. 454).

6. Plejaderne er for solsystemet kilden til elektrisk energi, og
ligesom vor sol er legemliggørelsen af hjerte- eller
kærlighedsaspektet af Logos (som selv er hjertet i den
Ene, om hvem intet kan siges), således er Plejaderne
Brahmas feminine modstykke. (Det tredje aspekt). (C.F.
156).

7. Vort solsystem danner med Plejaderne og en af stjernerne
i Store Bjørn, en kosmisk triangel eller en ophobning af
centre i legemet hos den Ene, om hvem intet kan siges.
(C.F. 182).
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8. To andre systemer danner, når de er forbundet med vort
solsystem og Plejaderne, en lavere kvaternitet. (C.F. 182).
[side 593]

9. Solen Sirius er kilden til den logoiske tænkeevne (manas)
på samme måde, som Plejaderne er forbundet med
udviklingen af tænkeevnen hos de syv himmelske
mennesker, og Venus var ansvarlig for tænkeevnens
fremkomst i Jord-kæden. (C.F. 347).

10. Sirius, Plejaderne og vor sol danner en kosmisk triangel.
(C.F. 375).

11. Plejaderne er den negative pol til vore syv systemer. (C.F.
377).

12. Vore syv planetariske Logoi er formidlere via deres syv
systemer til de syv stjerner i Plejaderne. (C.F. 378).

13. Tre stjernebilleder er forbundet med det femte logoiske
princip i dets trefoldige manifestation: Sirius, to af
Plejaderne og et mindre stjernebillede, hvis navn man
intuitivt må lære at kende. (C.F. 699).

14. Tre store energibølger strømmer cyklisk gennem hele
solsystemet fra … De syv Søstre, Plejaderne, især fra den,
som man i okkultismen kalder »hustruen« til den
planetariske Logos, hvis system til sidst vil modtage livets
frø fra vor planet, som ikke anses for at være en hellig
planet … (C.F. 1052).

15. Det kosmiske onde … består i forholdet mellem den
åndelige intelligente enhed eller såkaldte »Rishi for det
højere stjernebillede«, (som er det besjælende liv for en af
Store Bjørns syv stjerner og vor planetariske prototype)
og en af kræfterne i Plejaderne … De syv Søstre kaldes
inden for okkultismen for »Rishiernes syv hustruer« …
(C.F. 990).
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Sirius

1. Sirius kaldtes »Hundestjernen«. Den var Merkurs eller
Buddhas stjerne og omtaltes som »menneskehedens store
underviser«. (S.D. II. 391).

2. Solen Sirius er kilden til den logoiske tænkeevne (manas)
på [side 594] samme måde, som Plejaderne er forbundet
med udviklingen af tænkeevnen hos de syv himmelske
mennesker, og Venus er ansvarlig for tænkeevnens
fremkomst i Jord-kæden. (C.F. 347).

3. Sirius, Plejaderne og vor sol danner en kosmisk triangel.
(C.F. 375).

4. Vort solsystem er negativt polariseret i forhold til solen
Sirius, som influerer psykisk på hele vort system via de tre
synteseskabende systemer: Uranus, Neptun og Saturn. (C.F.
378).

5. Vibrationer når os fra Sirius via det kosmiske mentalplan.
(C.F. 553).

6. Karmas herrer i vort system står under en større
karmaherres herredømme på Sirius. Vi beherskes af karmas
herre fra Sirius. (C.F. 570).

7. Det er vor Sol-Logos' mål at opnå det kosmiske mentalplans
bevidsthed, og Sirius' Logos er for vor Sol-Logos hvad det
menneskelige ego (eller sjæl) er for den menneskelige
personlighed. (C.F. 592).

8. Der er tre stjernebilleder, som er forbundet med det femte
logoiske princip i dets trefoldige manifestation: Sirius, to af
Plejaderne samt et mindre stjernebillede, hvis navn man må
finde frem til ad intuitiv vej. (C.F. 699).

9. Kosmiske avatarer … er legemliggørelsen af kræfter fra
følgende kosmiske centre: Sirius, og den af de syv stjerner i
Store Bjørn, som er besjælet af prototypen for herren af den
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tredje stråle, samt vort eget kosmiske center.

a. Der er kun ét væsen (fra Sirius), der har besøgt vort
system, og det var dengang individualiseringen fandt
sted.

b. De viser sig sædvanligvis og normalt kun ved Sol-Logos'
indvielse. (C.F. 723).

 [side 595]

Planeten Jupiter

1. Jupiter … er en guddom, som er symbolet og prototypen
på … rituel gudsdyrkelse. Den er præsten, den der ofrer,
den der går i forbøn, og redskabet hvorigennem de
dødeliges bønner når guderne. (S.D. II. 49. Note).

2. Jupiter betragtes som »Brahmas trone«. (S.D. II. 829).
3. Jupiter er personificeringen af den cykliske lov. (S.D. II.

830).
4. Solen blev engang kaldt for »Jupiters øje«. (S.D. III. 278).
5. Platon gør Jupiter til Logos – Solens ord. (S.D. III. 279).
6. Mysterierne … blev overvåget af Jupiter og Saturn.
7. Okkultismen giver Jupiter den blå farve, fordi den er

Saturns søn.
8. Tegnet for Messias' komme var konjunktionen mellem

Saturn og Jupiter i Pisces-tegnet. (S.D. III. 152).
9. Venus, Jupiter og Saturn kunne ud fra nutidens

standpunkt betragtes som udtryksmidler for de tre højere
eller store principper. Merkur, Jorden og Mars er nært
beslægtet med disse tre, men her ligger et mysterium
skjult (C.F. 299).

10. Venus og Jupiter er nært forbundet med Jorden og danner
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til sidst en esoterisk triangel. (C.F. 370).
11. I Jupiter-systemet er tankens sønner netop ved at begynde

deres arbejde. (C.F. 742).

Planeten Mars

1. Som svar på spørgsmålene: »Hvilke af de planeter, som den
almindelige videnskab kender ud over Merkur, tilhører vort
verdenssystem« … lyder svaret: Mars og fire andre
planeter, som astronomien intet kender til. Den slutning,
der kan [side 596] drages, er, at disse planeter A.B. og Y.Z.
kun eksisterer i den æteriske materie. (S.D. I. 187).

2. Med hensyn til Mars, Merkur og de »fire andre planeter«
har disse forbindelse med Jorden, hvilket ingen mester …
nogen sinde vil tale om … (S.D. I. 187).

3. Mars befinder sig på nuværende tidspunkt i en tilstand af
formørkelse:

a. Mars har to satelliter, som den ikke har ret til. (Astral og
mental. A.A.B.).

b. Mars er en syvfoldig udviklingskæde. (S.D. I. 188.189).

4. Mars var herren over fødsel, over død, over udvikling og
nedbrydning. (S.D. II. 410).

5. Mars blev kaldt for planeten med de seks ansigter (S.D. II.
399).

6. Der er … en triangel, som består af Jorden, Mars og
Merkur. I forbindelse med denne triangel ligger analogien i
den kendsgerning, at Merkur og centret ved rygsøjlens
basis i mennesket er nært beslægtet. (C.F. 181).

7. Merkur, Mars og Jorden er nært forbundet med de tre
planeter Venus, Jupiter og Saturn. (C.F. 299).
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Planeten Merkur

1. Merkur er netop begyndt at bevæge sig ud af en tilstand af
formørkelse.

a. Merkur har ingen satellit.
b. Merkur er en syvfoldig udviklingskæde. (S.D. I. 188.

189).

2. Merkur er langt ældre end Jorden. (S.D. I. 180).
3. Merkur kaldes den første af de himmelske guder, guden

Hermes … Denne gud tilskrives opdagelsen af og den
første indvielse af mennesker i magi … Merkur er budh,
visdom, indre [side 597] oplysning eller »genopvågning«
til den guddommelige videnskab. (S.D. I. 513).

4. Merkur er visdommens herre. (S.D. II. 31).
5. Merkur er endnu mere okkult og hemmelighedsfuld end

Venus. Den er

a. identisk med Mithra,
b. den evige ledsager af visdommens sol,
c. lederen og fremkalderen af sjæle,
d. ét med Solen. (S.D. II. 31).

6. Merkur helbreder den blinde og giver synet tilbage,
mentalt og fysisk. (S.D. II. 571).

7. Merkur bliver undertiden fremstillet:

a. som trehovedet, fordi den er ét med Solen og Venus,
b. som en kubus uden arme, fordi »evnen til at tale og

veltalenhedens kunst kan gøre sig gældende uden
bistand af arme og fødder«. (S.D. II. 572).
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8. Den femte race er født under Merkur. (Den ariske race.
A.A.B.). (S.D. II. 32).

9. Merkur er Jordens ældre broder. (S.D. II. 48).
10. Merkur modtager syv gange mere lys end nogen anden

planet. (S.D. II. 570).
11. Buddhi og Merkur svarer til hinanden, og begge er gule og

strålende gyldne. I den menneskelige organisme svarer det
højre øje til buddhi og det venstre øje til manas og Venus
eller Lucifer. (S.D. III. 447. 448).

12. Merkur kaldes Hermes og Venus kaldes Afrodite og deres
forening i mennesket på det psyko-fysiske plan resulterer i
navnet Hermafrodit. (S.D. III. 458).

13. Venus, Jupiter og Saturn kunne man betragte … som
udtryksmidler for de tre højere eller store principper.
Merkur, Jorden og Mars er nært beslægtet med disse tre,
men her ligger et mysterium skjult. (C.F. 299).

14. Den anden ting, jeg her søger at pege på har forbindelse
med den triangel, der dannes af Jorden, Mars og Merkur. I
forbindelse med denne triangel ligger analogien i den
kendsgerning, [side 598] at Merkur er nært beslægtet med
centret ved rygsøjlens basis i mennesket. Merkur
demonstrerer kundalini i intelligent aktivitet, mens Mars
viser kundalini i latent tilstand. (C.F. 181).

15. I midten af den femte runde vil Merkurs herre sammen
med Logos for Venus-systemet og for vort Jord-system
danne en midlertidig kraft-triangel. (C.F. 371).

Planeten Månen
(tilslører en planet)

1. Månen er nu den kolde rest, skyggen, der slæbes efter det
nye legeme, som dens levende kræfter overførtes til. Den
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er nu dømt til i lange tidsaldre stedse at følge Jorden, og
til at blive tiltrukket af og selv tiltrække sin efterkommer.
Til stadighed på vampyr-vis udsuget af sit barn hævner
Månen sig på Jorden ved at gennemtrænge den ved den
ondartede, usynlige og giftige indflydelse, som udstråler
fra den okkulte side af dens væsen. For Månen er et dødt,
og dog et levende legeme. Partikler fra dens lig, der er i
opløsning, er fulde af aktivt og destruktivt liv, skønt det
legeme, som de udgjorde, er uden sjæl og liv. (S.D. I.
180).

2. Jorden er Månens satellit. (Dvs. ligesom sjælen i dag er
formens satellit). (S.D. I. 212).

3. Månen er symbolet for det onde. (S.D. I. 246).
4. Månen er en ikke-hellig planet. (S.D. II. 36).
5. Månen er planeternes konge. (S.D. II. 401. Note).
6. Månen er hersker i planteverdenen. (S.D. II. 520).
7. Månen er et laverestående legeme. (S.D. II. 48).
8. Månen er sindet og Solen er forståelsen. (Citat fra

Shankaracharya). (S.D. II. 675. Note).
9. Månen er en død planet, hvorfra alle principper er

forsvundet. [side 599] Den er stedfortræder for en planet,
som synes at være forsvundet ud af syne. (S.D. III. 459).

10. Månen er død og kan ikke opretholde liv, fordi
menneskeheden og de opbyggende devaer er blevet fjernet
fra dens indflydelsessfære. (C.F. 93).

11. Månen er ved at forsvinde, og kun et legeme i forfald er
tilbage. Den anden og den første Logos' liv er blevet
trukket bort, og kun det latente liv i materien selv er
tilbage. (C.F. 415).

12. Månen var
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a. stedet for en systemisk fiasko,
b. forbundet med de lavere principper,
c. kilden til den seksuelle elendighed, der erfares på vor

planet,
d. blevet standset i sin evolution af Sol-Logos' rettidige

indgriben,
e. oprindelsen til fejden mellem lysets og mørkets kræfter

… kan spores tilbage til Månen. (C.F. 985. Note).

Planeten Neptun

1. Neptun tilhører i virkeligheden ikke vort system til trods
for dens tilsyneladende forbindelse med Solen.
Forbindelsen er imaginær. (S.D. I. 129. Note).

2. Blandt de hemmelige himmellegemer eller stjerneengle …
var Neptun ikke medregnet. (S.D. I. 629).

3. Neptun er guden for den fornuftige tænkning. (S.D. II.
840).

4. Sirius influerer psykisk på hele vort solsystem via de tre
synteseskabende systemer – Uranus, Neptun og Saturn.
(C.F. 378).

5. Der er en særlig gruppe af væsener, som er forbundet med
et bestemt stjernebillede og den mindre Drage, og som har
deres [side 600] hjemsted på Neptun; de arbejder med det
sjette princip i solsystemet. (C.F. 534).

6. Loven om offer og død er … på hemmelighedsfuld vis det
modsatte af den første lov, loven om vibration. Det er
Vulkan og Neptun i opposition, hvilket endnu er en
næsten ufattelig ting for os. (C.F. 597).

7. Intet menneske begynder på at koordinere det buddhiske
legeme, førend det kommer ind under Neptuns indflydelse
… Når dette sker, vil dets personligheds horoskop vise, at
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denne indflydelse er dominerende. (C.F. 899).
8. Neptun-systemet styrer en af de tre veje tilbage, og samler

til sidst hos sig alle de egoer, som når deres mål
hovedsagelig ved brugen af den sjette stråles energi. (C.F.
899).

9. Neptun –

a. præsiderer over og muliggør den 2. indvielse,
b. er en af de vigtigste synteseskabende planeter,
c. er en absorberende eller abstraherende planet,
d. er forbundet med fuldkommengørelsens proces. (C.F.

899).

10. Neptun er opbevaringsstedet for »solflammerne«. (C.F.
1154).

Planeten Pluto

1. Pluto er en guddom med slangens egenskaber. Den er en
heler, som skænker åndelig og fysisk sundhed og indre
oplysning. (S.D. II. 30. Note).

2. Ifølge legenden søger Orfeus sin tabte sjæl i Plutos rige.
Krishna befrier fra Pluto dens seks principper (S.D. II. 30),
idet han selv er det syvende princip … Han er den
fuldkomne indviede; det samlede indhold af hans seks
principper opgår i det syvende. (S.D. III. 142).

[side 601]
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Planeten Saturn

1. Saturn, gudernes fader, er blevet transformeret fra det
evigt vedvarende til den begrænsede periode. (S.D. I.
451).

2. Jehova blev identificeret med Saturn og Vulkan. (S.D. I.
632).

3. Med tiden blev planeten Saturn spottet af dem, som tilbad
andre guder. (S.D. I. 631).

4. Saturn var forbundet med Lemurien. (S.D. II. 812).
5. Venus, Jupiter og Saturn kunne man ud fra nutidens

standpunkt betragte som udtryksmidler for de tre højere
eller store principper. Merkur, Jorden og Mars er nært
beslægtet med disse tre, men her ligger et mysterium
skjult. (C.F. 299).

6. Venus, Jorden og Saturn danner i vor tid en triangel af stor
interesse.

a. Den gennemgår nu en belivning.
b. Den øger de planetariske og individuelle centres

vibrationskapacitet. (C.F. 181. 182).

7. I nogen tid har Sol-Logos vendt sin opmærksomhed mod
Jorden og Saturn, mens Uranus bliver stimuleret. (C.F.
357).

8. Okkultismen må sejre, før den nuværende æra opnår …
Saturns tredobbelte syvfoldighed i Europas vestlige cyklus
– før slutningen af det 21. århundrede e.K. (S.D. III. 23).

9. En af de mest magtfulde blandt de syv skabende engle af
den tredje orden er Saturn, vor planets herskende skytsånd
og hebræernes gud … nemlig Jehova … hvem den
syvende dag eller sabbaten, lørdag eller Saturns dag er
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tilegnet. (S.D. III. 115).
10. Tegnet for Messias' komme var konjunktionen mellem

Jupiter og Saturn i Pisces-tegnet. (S.D. III. 152).
11. Saturn blev kaldt livets drage. (S.D. III. 195).
12. Saturn, Shiva og Jehova er ét. (S.D. III. 195).
13. Saturn er det synteseskabende system for de fire planeter,

som legemliggør den rene manas; den er den store opløser
for [side 602] de fire mindre og til sidst for alle syv. (C.F.
370).

14. Sirius har indflydelse på hele vort solsystem via de tre
synteseskabende systemer, Uranus, Neptun og Saturn.
(C.F. 378).

15. Saturn er brændpunktet for overføringen af kosmisk
manas til alle vore syv planetariske systemer. (C.F. 378).

16. Saturn-systemet anses esoterisk for at have absorberet
solrummets »friktionsild«. (C.F. 1154).

Planeten Solen

1. Solen er en central stjerne og ikke en planet. (S.D. I. 126.
Note). (Når den derfor er medregnet blandt planeterne, er
det blot, fordi den står for eller tilslører en skjult planet).

2. Solen er blot en af de sole, der … »er solblomster for et
højere lys«. Den dvæler i et legeme, der tilhører en gud
eller en hærskare af guder ligesom milliarder af andre sole.
(S.D. I. 319).

3. Solen er oplagringsstedet for livskraft, som er
elektricitetens noumenon. (S.D. I. 579).

4. Solen var ikke en hellig planet. (S.D. II. 26).
5. Solen … har sin vækst, sine forandringer, sin udvikling og

gradvise evolution (S.D. I. 667).
6. Solen er materie, og Solen er ånd. (S.D. I. 820).
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7. Solen er en stor magnet. (S.D. I. 541).
8. Solsubstansen er immateriel. (S.D. I. 542).
9. Solen (dvs. solsystemet) har Alcyone i Plejaderne som

centrum for sit kredsløb. (S.D. I. 545).
10. Logos med de syv hierarkier danner én kraft, derfor udgør

Solen og de syv hovedplaneter i formens verden én aktiv
kraft. (S.D. II. 27).

11. Solen, Månen og Merkur var ægypternes tidligste
treenighed (Osiris, Isis og Hermes). (S.D. II. 640).

12. Solens syv stråler er en parallel til de syv verdener i
enhver [side 603] planetarisk kæde og himlens og Jordens
syv floder. (S.D. II. 640).

13. Solens syv stråler vil udvide sig ved den sidste pralaya til
syv sole og absorbere stoffet i hele universet. (S.D. II.
647).

14. Månen er sindet, og Solen er forståelsen. (S.D. II. 675).
15. Treenigheden symboliseres af Solen:

a. Den centrale åndelige sol – Gud Fader.
b. Solens hjerte – Gud Søn.
c. Den fysiske sol – Gud Helligånd.

16. Det er i Solen, mere end i noget andet himmellegeme
(dvs. i vort solsystem), at den ukendte kraft tog bolig.
(S.D. III. 213).

17. Den centrale åndelige sol genspejles af … Solen. (S.D. III.
214).

18. Solen er en af de ni guddomme, som er vidne til alle
menneskelige handlinger. (S.D. III. 271. Note).

19. Solen var billedet på guddommelig intelligens eller
visdom … Ordet sol blev udledt af »solus«, den Ene eller
han alene, og det græske navn »Helios« betød Den

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



Højeste. (S.D. III. 279).
20. Den synlige sol er kun den centrale stjerne, men ikke den

centrale åndelige sol. (S.D. III. 280).
21. Solen var det livgivende og det dødbringende

himmellegeme. (S.D. III. 288).
22. Solen er stedfortræderen for den usynlige inter-merkuriske

planet. (S.D. III. 459).
23. Sol-intelligensens rene energi udgår fra det stærkt lysende

sæde, som vor sol indtager i himlenes midtpunkt, idet
denne rene energi er vort systems Logos. (S.D. III. 213).

24. Der er indvielsens sol i en trefoldig form – af hvilke de to
er »dag-solen« og én »nat-solen«. (S.D. III. 212).

25. Alle indviede fremstiller Solens historie – en fremstilling,
som igen er et mysterium i mysteriet. (S.D. III. 140).

26. Mysteriet om Solen er det mest grandiose af alle
okkultismens utallige mysterier. (S.D. III. 212).

27. Solen – [side 604]

a. blev engang kaldt »Jupiters øje«. (S.D. III. 278).
b. Platon nævnte Jupiter-Logos, ordet eller Solen. (S.D.

III. 279).
c. Solens sande farve er blå. (S.D. III. 461).
d. Solen blev antaget for at være en planet af vor

tidsregnings astrologer, som ikke var indviede. (S.D.
III. 461).

28. Dette selv, det højeste, det eneste og universelle, blev
symboliseret på de dødeliges plan af Solen, idet dens
livgivende stråleglans for sit vedkommende er et
sindbillede på sjælen, der dræber de jordiske lidenskaber,
som altid har været en hindring for genforeningen af
Enhedens selv (ånden) med Altets selv. Heraf kommer det
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allegoriske mysterium … Det udspilledes af ildtågens og
lysets sønner. (S.D. III. 271).

Planeten Uranus

1. Uranus var kendt af oldtidens mennesker under et andet
navn. (S.D. I. 126).

2. Kronos (tiden) … fremstilles som den, der lemlæster
Uranus … Absolut tid bliver tvunget til at blive endelig og
betinget. (S.D. I. 450).

3. Blandt de tre hemmelige himmellegemer eller stjerneengle
blev Uranus … ikke medregnet. (S.D. I. 629).

4. Uranus … personificerede alle de skabende kræfter og er
den samme som Kronos. (S.D. II. 281. 282).

5. Uranus var ukendt for oldtidens mennesker, og de var nødt
til at regne Solen blandt planeterne … Uranus er et navn fra
nyere tid; men én ting er vis, oldtidens mennesker havde en
mysterie-planet, som de aldrig navngav. Denne syvende
planet var ikke Solen, men den skjulte guddommelige
hierophant. (S.D. III. 330).

6. Uranus bliver nu stimuleret. (C.F. 357).
[side 605]
7. Uranus er en af de tre synteseskabende planeter, og Sirius

influerer på hele vort solsystem via Uranus, Neptun og
Saturn. (C.F. 378).

8. Uranus er hjemstedet for »elektrisk ild«. (C.F. 1154).

Planeten Venus

1. Venus … har ingen satellit … og er langt ældre end
Jorden. (S.D. I. 180. S.D. II. 35).

2. Venus er »den lille sol, i hvilken det solare himmellegeme
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oplagrer sit lys«. (S.D. II. 27).
3. Lyset kommer gennem Venus, som modtager en

tredobbelt mængde og videregiver en tredjedel deraf til
Jorden.

a. Derfor kaldes de to for »tvillingesøstre«.
b. Jordens ånd er Venus underdanig. (S.D. II. 33).

4. Venus er den mest okkulte, magtfulde og mysteriøse af
alle planeterne.

a. Dens relation til Jorden er den mest fremtrædende.
b. Den leder menneskenes naturlige forplantning.
c. Den kaldes »den anden sol«.
d. Den er Jordens primære eller åndelige prototype. (S.D.

II. 33-35).

5. Venus' planetariske Logos elskede Jorden så meget, at den
inkarnerede og gav den fuldkomne love, som blev foragtet
og afvist. (S.D. II. 38).

6. Enhver synd, der bliver begået på Jorden, mærkes på
Venus. Enhver forandring på Venus afspejles på Jorden.
(S.D. II. 35).

7. Venus … er lysbæreren for vor jord, i både fysisk og
mystisk forstand. (S.D. II. 36).

8. Det er Venus' hersker (den planetariske Logos), som
okkult mystik vedrører. (S.D. II. 36).

[side 606]
9. Menneskeheden (som opstod på Lemuriens tid) … siges

at være under direkte indflydelse af Venus. (S.D. II. 27).
10. Solen Sirius er kilden til den logoiske tænkeevne (manas)

på samme måde, som Plejaderne er forbundet med
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udviklingen af tænkeevnen hos de syv himmelske
mennesker, og Venus er årsagen til tænkeevnens
fremkomst i jordkæden. (C.F. 347).

11. Der er et psykisk forbindelsesled mellem Venus'
planetariske Logos og Jordens.

a. Venus-systemet er mere aktivt end vort.
b. Dens menneskehed er mere fremskreden end vor.
c. Dens udstråling omfatter det buddhiske plan, hvad dens

menneskehed angår.
d. Den kunne derfor gennem stimulering åbne for det

samme plan for vor jords menneskehed. (C.F. 367).

12. Venus er det andet eller det sjette system, alt efter som
systemerne bliver regnet for at være mystiske eller
okkulte. (C.F. 595).

13. Venus er negativt polariseret, og dette muliggjorde en
hemmelighedsfuld absorption af Venus-kraft af Jorden …
det karmiske bånd mellem de to planetariske Logoi (den
ene i en positiv inkarnation den anden i en negativ) førte
til en planetarisk alliance. Lysglimt brød frem. (C.F. 323).

14. Herren for Venus:

a. har plads i den logoiske kvaternitet.
b. Venus er i den femte runde og er derfor mere

fremskreden end de andre planeter. (C.F. 300).

15. På det nuværende evolutionsstadium i de systemiske
centre (planeterne) danner Venus, Jorden og Saturn en
triangel af stor interesse.
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a. Den gennemgår nu en belivning.
b. Den øger de planetariske og individuelle centres

vibrationsevne. (C.F. 181).

16. Venus, Jupiter og Saturn kunne ud fra nutidens synsvinkel
betragtes som udtryksmidler for de tre højere eller store
principper. Merkur, Jorden og Mars er nært beslægtet med
disse [side 607] tre, men her ligger et mysterium skjult.
(C.F. 299).

17. I det menneskelige system korresponderer det højre øje
med buddhi og Merkur og det venstre øje med manas og
Venus. (S.D. III. 447. 458).

18. I midten af den femte runde vil Merkurs Logos sammen
med Logos fra Venus og fra vor jord danne en midlertidig
kraft-triangel. (C.F. 371).

19. Venus og Jupiter er nært forbundet med Jorden og danner
til sidst en esoterisk triangel. (C.F. 370).

20. Venus i femte runde havde koordineret og udviklet
tankeprincippet, og fire mindre mentale aspekter var
blevet forenet i en syntese, ligesom det buddhiske aspekt
fik et udtryksmiddel gennem det femte princip. (C.F. 376).

21. Der er tre planetariske systemer … i hvilke manas er
manifesteret, og to, i hvilke buddhi allerede viser sig
gennem manas. Af disse to er Venus den ene … (C.F.
377).

22. Venus befinder sig i den sidste runde og har næsten bragt
det fjerde rige til fuldkommenhed. (C.F. 742).

Planeten Vulkan

1. Jehova blev identificeret med Saturn og Vulkan. (S.D. I.
632).
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2. Vulkan befinder sig inden for Merkurs omløbsbane. (C.F.
206. Note).

3. Loven om offer og død er »på hemmelighedsfuld vis« det
modsatte af den første lov, loven om vibrationer. Det er
Vulkan og Neptun i opposition, hvilket endnu er et
uforståeligt begreb for os. (C.F. 597).

4. På Vulkan har tankens sønner omtrent fuldendt deres værk.
(C.F. 742). [side 608]

Capricorn – det tiende tegn i zodiaken

1. Dhyanierne var forbundet med krokodillen og deres bolig
med Capricorn. (S.D. I. 239).

2. Capricorn er det tiende tegn i zodiaken … og det rummer
28 stjerner. (S.D. II. 609. 612).

3. Der er en mystisk sammenhæng mellem navnene Makara
og Kumara.

a. Det betyder femkanten og er forbundet med denne.
b. Det repræsenterer det femfoldige menneske og derfor de

fem kumaraer.
c. Det er beslægtet med havets gud.
d. Det personificerer sol-ilden. (S.D. II. 609. 610).

4. Capricorn er forbundet med fødslen af det åndelige
mikrokosmos og med det fysiske univers' død. (S.D. II.
612).

5. Når Solen passerer bag om Capricorns tredivte grad og ikke
mere vil nå frem til Pisces-tegnet, så er Brahmas nat
kommet. (S.D. II. 612).

6. Capricorns mysterium ligger skjult i disse fem: det åndelige
menneske, aspiranten, disciplen, den indviede og adepten,
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og i de bibelske ord »fårene og bukkene«. (C.F. 706).
7. Én gang i ethvert systems historie fremtræder en avatar fra

stjernebilledet Capricorn på de mentale plan. Mentalplanet
er det laveste plan, på hvilket disse inter-planetariske
guddomme kommer frem. Der kan ikke meddeles mere om
dette emne. Mysteriet om bukken ligger skjult her.
Avataren kommer frem i tredje runde i den tredje kæde og
forsvinder i femte runde i den fjerde kæde. (C.F. 727).

[side 609]

Gemini – det tredje tegn i zodiaken

1. Castor og Pollux, de strålende tvillinger, kom til verden fra
Ledas æg. (S.D. I. 392).

2. Legenden om Castor og Pollux handler om den dødelige
halvdel af mennesket, personligheden, og den udødelige
del, egoet eller det åndelige menneske. Personligheden har
intet i sig til at kunne overleve, og den anden halvdel, som
bliver udødelig i sin individualitet, fordi det femte princip
kaldes til live af de besjælende guder, forbinder således
monaden med denne jord. Dette er Pollux, mens Castor
repræsenterer det personlige dødelige menneske, et ikke
særlig højtstående dyr, når det ikke har forbindelse med den
guddommelige individualitet.

a. Castor skylder Pollux sin udødelighed.
b. Pollux ofrer sig selv for Castor. (S.D. II. 130).
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Leo – det femte tegn i zodiaken

1. Det esoteriske aspekt af det første skabende hierarki (som i
virkeligheden er det sjette. A.A.B.) ligger skjult i det
zodiakale tegn Leo. (S.D. I. 234).

Pisces – det tolvte tegn i zodiaken

1. I jødedommen og kristendommen er Messias altid
forbundet med vand og med dåb.

[side 610]

a. Den anden indvielse for menneskeracen.
b. Den første planetariske indvielse. (S.D. II. 413).

2. Pisces … lyser som symbol på de fortidige, nutidige og
fremtidige åndelige frelsere. (S.D. I. 717).

3. Kepler fastslår som en sikker kendsgerning, at alle
planeterne i inkarnationsøjeblikket (Kristi) var i
konjunktion i Pisces-tegnet … stjernebilledet for Messias.
(S.D. I. 717).

4. På søjlegange i bygninger, der er helliget votivofre til de
døde inden for den buddhistiske religion, findes ornamenter
bestående af et kors dannet af to fisk. (S.D. III. 151).

5. Tegnet for Messias' komme var konjunktionen mellem
Jupiter og Saturn i Pisces-tegnet. (S.D. III. 152).

Taurus, Tyren – det andet tegn i zodiaken

1. Alle solguderne … er på en mystisk måde blevet forbundet
med stjernebilledet Taurus og blev kaldt de første. (S.D. I.
720).
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2. Taurus betragtes som Mælkevejens centralgruppe.
NB: Plejaderne er centralgruppen i Tyren, og Alcyone, en af
de syv Plejader, anses for at være den stjerne, om hvilken
hele vort univers drejer sig.

Virgo, Jomfruen – det sjette tegn i zodiaken

1. En af de mest esoteriske cykler er baseret på bestemte
konjunktioner og de dermed forbundne positioner for Virgo
og Plejaderne. Virgo er uadskilleligt forbundet med Leo,
Plejaderne og Hyaderne. (S.D. II. 454).

[side 611]

Venus

I det andet solsystem og i forbindelse med den dér anvendte
metode fortjener et andet punkt opmærksomhed. Tankens ild
har sit udspring i et stjernebillede, som den eksoteriske
videnskab indtil for nylig ikke antog havde nogen nær
forbindelse med vort solsystem på grund af den uhyre afstand.
Solen »Sirius« er kilden til logoisk manas i samme forstand,
som Plejaderne er forbundet med evolutionen af manas i de syv
himmelske mennesker, og Venus var ansvarlig for tænkeevnens
komme i jordkæden. Hver af dem var primær i forhold til den
anden eller var redskabet, der bevirkede det første glimt af
bevidsthed i de særlige grupper, der var involveret. I hvert
enkelt tilfælde var metoden en langsom evolutionær vækst,
indtil bevidstheden pludselig flammede op ved mellemkomsten
af kraft, der tydeligvis kom fra en kilde uden for solsystemet.
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1. Logos – Solsystemet. Sirius.
2. Syv himmelske mennesker – planetarisk system.

Plejaderne.
3. Det himmelske menneske – jordkæden. Venus. (C.F. 347).

Det fjerde rige og planetens hierarki

Den almindelige studerende af okkultisme, som omhyggeligt
har tænkt over denne lære, har allerede fattet og virkeliggjort
visse kendsgerninger. Den er klar over, at forbindelsen mellem
ånd-materie og tænkeevne, eller manas, blev oprettet under den
tredje rodrace, og at den egentlige menneskehed opstod på
Jorden fra og med det tidspunkt. Den studerende ved, at dette
skete ved, at der kom visse store væsener i fysisk iklædning, og
den har lært, at disse væsener kom fra Venus-kæden, at de
opnåede den nødvendige tilslutning, overtog styringen af vor
planet, stiftede det okkulte hierarki, og at de øvrige – selv om
nogle er blevet i kæden – er vendt tilbage til deres udgangssted.
Dette sammenfatter på mange måder hele den nuværende viden.
Lad os kort se nærmere [side 612] på dette, korrigere visse
fejlagtige fortolkninger og fastslå et par nye kendsgerninger. Vi
kunne opstille disse således:

Den studerende i okkultisme bør først og fremmest huske:

a. at denne ankomst markerede, at den planetariske Logos
iførte sig et fysisk legeme, og at dette bogstaveligt talt
betød avatarens komme,

b. at denne ankomst indtraf gennem en bestemt systemisk
samklang, som involverede:
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Solsystemets Venus-system.
Jord-systemets Venus-kæde.
Jord-kædens Venus-klode.

c. at den planetariske Logos ikke kom fra Venus-systemet,
men Venus-kæden i sit eget system, Jord-systemet. På
grund af den systemiske samklang kunne logoisk kundalini
flyde gennem en særlig triangel, hvor Venus og Jorden var
to af punkterne. Dette bevirkede en forøget
vibrationshastighed og gav det himmelske menneske for
vort system en mulighed for at tage en mindre indvielse og
gå i gang med forberedelserne til en endnu større indvielse.

Desuden bør man også erindre, at vi, når vi behandler dette
emne, må være omhyggelige med at betragte det ud fra den
synsvinkel, at det ikke blot påvirker vor egen klode og dens
nuværende menneskehed, men også betragte det ud fra den
systemiske og kosmiske synsvinkel eller i lyset af dets
betydning for en planetarisk Logos og en Sol-Logos. Derfor er
det en kendsgerning, at denne begivenhed ikke kun var en følge
af, at vor Jord-Logos tog en mindre indvielse, men at det i
Venus-systemet blev mærkbart, at den planetariske Logos dér
tog en større indvielse i sin femte kæde. I forbindelse med en
Sol-Logos var det en følge af et af dens centres stimulering, og
ildens geometriske progression gennem den tidligere omtalte
triangel.

Det er blevet sagt, at et hundrede og fire kumaraer kom fra
Venus til Jorden; i virkeligheden var tallet et hundrede og fem,
når man medregner verdens herre selv, den synteseskabende
[side 613] enhed. De tre aktivitetens buddhaer er stadig hos
ham. Jeg vil gøre opmærksom på den dobbelte betydning af
navnet »aktivitetens buddha«, der i realiteten udtrykker den
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kendsgerning, at disse væsener på deres evolutionsstadium er
aktiv kærlighed-visdom og i sig legemliggør disse to aspekter.
Mellem de tre aktivitetens buddhaer og de tre personer i
treenigheden er der en overensstemmelse. (C.F. 386-387).

Dette systems planetariske Logos kaldes »den første
kumara« »Den ene Indvier«, og det siges, at den kom til denne
planet fra Venus, da Venus er »Jordens primærplanet«. Dette
behøver nogen forklaring, selv om det kun er tilladt at komme
med nogle få antydninger i retning af sandheden. Det er en af de
mest mysteriøse kendsgerninger i vort systems udvikling, og
heri ligger hemmeligheden om denne verdenscyklus skjult. Det
er ikke let at formidle sandheden, og ord synes kun at tilsløre og
tildække den.

Måske har man lov til at antyde i denne forbindelse, at der
er en analogi mellem den fulde magtovertagelse af egoet og dets
overtagelse af styret i visse perioder af menneskets liv. Vi har
fået at vide, at egoet i det syvende år »overtager styret«, og igen
i pubertetsalderen; ved enogtyve års alderen er dette yderligere
forstærket. Noget lignende sker i de senere inkarnationer, hvor
egoet (i et menneske) tager sine legemer i besiddelse og
behersker dem således, at de tjener dets formål mere
virkningsfuldt og i rigere mål. Den samme fremgangsmåde kan
man se i forbindelse med et himmelsk menneske og dets
manifestationslegeme, et system. Man må huske, at ethvert
system har syv kæder; at hver kæde har syv kloder, hvad der i
alt giver niogfyrre kloder; at hver klode igen er beboet af Logos-
livet i løbet af det, vi kalder syv runder, hvad der i alt giver tre
hundrede og treogfyrre inkarnationer eller nye impulser til
manifestation. Til disse store manifestationer må vi føje disse
mindre manifestationer, som vi kalder rodracer og underracer,
eller sideløbende racer, og således står vi overfor en
kompleksitet, som nok kan få den almindelige læser til at tabe
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vejret. Det planetariske livshjul drejer i mindre målestok
livshjulet for den lille pilgrim, som vi kalder mennesket; mens
[side 614] det drejer rundt, bringer det den under udvikling
værende planetariske Logos' liv ind i stedse nye former og
erfaringer, indtil åndens ild fortærer al anden ringere ild.

Som tidligere nævnt, er ethvert himmelsk menneske
forbundet med en af sine brødre under loven om gensidig
tiltrækning, hvilket endnu kommer til udtryk på en så
nedværdigende måde på det fysiske plan gennem livet i den i
fysisk form indespærrede menneskelige enhed. I psykisk
henseende er denne forbindelse af en anden art, og en sådan
forbindelse findes mellem den planetariske Logos for det
system, som vi kalder Venus, og Logos for vort eget system.
Denne gensidige psykiske indflydelse har sin cykliske ebbe og
flod, ligesom al livskraft har sin ebbe og sin flod. I lemurisk tid
kom der en periode med nær gensidig indflydelse, som medførte
en inkarnation på den fysiske planet for vort systems Logos,
Hierarkiets overhoved, og den Ene indvier. Dette ville ikke have
kunnet finde sted, hvis ikke den planetariske Logos for Venus-
systemet havde været i stand til at knytte sig nært til vort. (C.F.
366-367).

Kosmos. Vort solsystem danner sammen med Plejaderne og
en af stjernerne i Store Bjørn en kosmisk triangel eller en
samling af tre centre i dens legeme, den, om hvem intet kan
siges. De syv stjerner i stjernebilledet Store Bjørn
korresponderer til de syv hovedcentre i dette væsens legeme,
den, som er større end vor Logos. Endvidere danner to andre
systemer, når de er forenet med solsystemet og Plejaderne, en
lavere kvaternitet, som til sidst synteseskabende går op i de syv
hovedcentre på omtrent samme måde som i mennesket efter den
fjerde indvielse. (C.F. 182).

En nøgle til den rette forståelse ligger gemt i ordene:
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»Venus er Jordens primærplanet«.
Det er ikke tilladeligt at sige meget om dette mysterium, at

»Venus er Jordens alter ego«, og det ville heller ikke være
tilrådeligt, men man kan forstå visse ideer, som ved nærmere
eftertanke kan føre til en mere omfattende forståelse for
skønheden i naturens syntese og for den vidunderlige
sammenhæng mellem alt, hvad der er omfattet af
evolutionsprocessen. Måske kan vi få [side 615] et vist begreb
om det, hvis vi husker, at Venus i okkult betydning er for
Jorden, hvad det højere selv er for mennesket.

Flammeherrernes ankomst til Jorden var helt i
overensstemmelse med loven og ikke blot en lykkelig
tilfældighed; det var et planetarisk anliggende, som har sit
sidestykke i forbindelsen mellem den mentale enhed og det
manasiske permanente atom. Da antahkaranaen desuden bliver
opbygget af det enkelte menneske mellem disse to punkter, så
bliver der i planetarisk forstand af den samlede menneskehed på
denne planet bygget en kanal til dens primærplanet Venus.

I forbindelse med disse to planeter må man erindre, at
Venus er en hellig planet, men Jorden ikke. Dette betyder, at
nogle af planeterne er for Logos, hvad de permanente atomer er
for mennesket. De legemliggør principper. Visse planeter er kun
midlertidige opholdssteder for disse principper. Andre er det
gennem hele mahamanvantaraen. Venus er en af disse sidste.
(C.F. 298).

Det vil være passende her at komme nærmere ind på
forbindelsen mellem Venus og Jorden, således som den er
omtalt i nogle af de okkulte bøger og til en vis grad i denne. Jeg
har sagt, at denne vekselvirkning mellem de to planetsystemer
stort set skyldes deres positive og negative polaritet, og jeg har
fremhævet, at der består et lignende grundlæggende forhold
mellem Plejaderne og vort solsystems syv systemer samt
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mellem Sirius og systemet selv. Dette medfører altså, at tre store
systemer indvirker dybt på hinanden:

1. Sirius-systemet.
2. Plejade-systemet.
3. Systemet, hvori vor sol er brændpunktet,

og danner, som vi har bemærket, en kosmisk triangel. Inden for
vort system er der flere sådanne triangler, der veksler på
forskellige stadier; med hensyn til deres indbyrdes forhold kan
den differentierede kraft fra de forskellige systemer overgå fra
system til system, og således bliver livsenhederne på de
forskellige stråler eller kraftstrømme midlertidigt blandet. I alle
disse triangler (kosmiske, systemiske, planetariske og
menneskelige) repræsenterer [side 616] to punkter i trianglen
hver en forskellig polaritet, og det tredje punkt repræsenterer
punktet for ligevægt, for syntese eller sammensmeltning. Dette
bør man huske, både når man studerer de makrokosmiske og
mikrokosmiske centre, for det forklarer manifestationens,
formernes og kvaliteternes mangfoldighed.

For hvem, der har øjne at se med, kunne man pege på
følgende overensstemmelse til nærmere oplysning:

Venus-systemet i den femte runde havde koordineret og
udviklet det femte manas-princip, de fire mindre manas-
aspekter var blevet forenet gennem syntese, og det buddhiske
aspekt havde fået et udtryksmiddel til rådighed gennem det
fuldkomne femte. Vort himmelske menneske vil i den femte
runde have opnået et tilsvarende udviklingstrin, og det femte
princip vil, som sagt, ikke længere være målet for dets
opmærksomhed, hvad angår de menneskelige enheder. (C.F.
375-376).

Ligesom Venus er negativt polariseret i forhold til Jord-
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systemet, således er Plejadernes syv stjerner negativt polariseret
i forhold til vore syv systemer.

Man kunne her stille et meget relevant spørgsmål. Vi kunne
med rette spørge (i forbindelse med det udsagn, at Venus er
negativt polariseret, og at Plejaderne også er det), hvordan det
kan være, at de kaldes negative, når de er givere og ikke
modtagere, for at være negativ er helt sikkert at være
modtagelig. Således forholder det sig; men spørgsmålet dukker
op i vore tanker på grund af manglende oplysning og deraf
følgende misforståelse. Venus har givetvis haft meget at gøre
med den stimulering, som førte til store begivenheder på Jorden
via Venus-kæden i vort Jord-system, men vort system gav på
mysteriøs vis mere, end det modtog, selv om gaven ikke var af
samme art. Indstrømningen af Venus-indflydelsen til vor Jord-
kæde og til vor planet, med den deraf følgende stimulering af
bestemte grupper i det fjerde skabende hierarki,
menneskeheden, forårsagede en parallel begivenhed af endnu
større målestok i Venus-systemet. Dette påvirkede det sjette
hierarki, et af deva-hierarkierne, som opholder sig i Venus-
systemet. Denne stimulering udgik via vor sjette kæde (eller
[side 617] via den anden kæde alt efter, hvor man ser det fra) og
påvirkede den tilsvarende kæde i Venus-systemet. Denne
forskel af største betydning kan ses ud af den kendsgerning, at
der i vort tilfælde kun var én klode, der blev påvirket, mens
indflydelsen fra vort system på Venus-systemet var af den art, at
en hel kæde blev stimuleret. Dette skete gennem den positive
polaritet hos det himmelske menneske for Jord-systemet. (C.F.
377-378).

Beretningen om, at den store Kumara eller den Ene Indvier
kom til denne planet fra Venus, er sand, for så vidt som den
indeholder den kendsgerning, at han kom til denne tætte planet
(den fjerde) i den fjerde kæde fra den kæde i vort system, som
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kaldes Venus-kæden, og som er den anden kæde. Han kom via
den anden klode i vor kæde; hans næppe mærkbare vibration
blev opfattet (okkult) i den anden runde, men først i den fjerde
rundes tredje rodrace tillod forholdene ham fysisk inkarnation
og hans komme som avatar. Meget ærbødigt kunne man sige, at
de tre første runder og de to efterfølgende rodracer i denne kæde
svarer til perioden forud for fødslen; og at hans komme i den
fjerde runde med den efterfølgende opvågnen af manas-
princippet i de menneskelige enheder svarer til livsprincippets
opvågnen i det ufødte barn i 4. måned af svangerskabet. (C.F.
371).

Nogle antydninger
om videnskaben om triangler

To antydninger kan her gives til nærmere overvejelse. I
forbindelse med et af de himmelske mennesker (hvem det drejer
sig om, kan ikke på dette tidspunkt oplyses) kan vi se en kraft-
triangel i de følgende tre centre:

a. Det kraftcenter, som manuen og dens gruppe er udtryk for.
[side 618]
b. Det center, hvis brændpunkt er bodhisattvaen eller Kristus

og hans tilhængere.
c. Det center, hvis eksponenter er mahachohanen og hans

følgesvende.

Disse tre grupper danner de tre centre i én stor triangel – en
triangel, som endnu ikke er fuldkommen belivet på dette
stadium af den evolutionære udvikling.

En anden triangel i forbindelse med vor egen planetariske
Logos er den, der er dannet af de syv kumaraer – de fire
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eksoteriske kumaraer, der svarer til de fire mindre hovedcentre,
og de tre esoteriske kumaraer, der svarer til de tre store
hovedcentre.

Den anden antydning, jeg gerne vil komme med, vedrører
den triangel, der dannes af Jorden, Mars og Merkur. I
forbindelse med denne triangel ligger analogien i den
kendsgerning, at Merkur og centret ved rygsøjlens basis i
mennesket er nært beslægtet. Merkur demonstrerer kundalini i
intelligent aktivitet, mens Mars demonstrerer kundalini latent.
Sandheden skjuler sig i deres to astrologiske symboler. Ved
transmutation og planetarisk geometri kan hemmeligheden
åbenbares.

… Ligesom de tre æteriske planeter i vor kæde, Jorden,
Merkur og Mars, i forbindelse med vor planetariske Logos
danner en triangel af sjælden betydning, kan man her sige, at
Venus, Jorden og Saturn på det nuværende trin i evolutionen af
de logoiske centre danner en triangel af stor interesse. Det er en
triangel, som i vor tid erfarer en levendegørelse gennem
kundalinis virke; den øger som følge heraf centrenes
vibrationskapacitet, som langsomt er ved at blive
firdimensionale. Det er endnu ikke tilladt at omtale andre af de
store triangler … (C.F. 180-182).

Der er under lovene om elektricitet en bestemt okkult årsag
til den velkendte kendsgerning, at enhver indviet, der føres frem
for indvieren, ledsages af to af mestrene, som står på hver side
af den. Disse tre tilsammen danner en triangel, som muliggør
arbejdet. (C.F. 210).

… I alle disse triangler (kosmiske, systemiske, planetariske
og [side 619] menneskelige) repræsenterer to af punkterne i
trianglen hver en forskellig polaritet, og det tredje punkt
repræsenterer punktet for ligevægt, for syntese eller
sammensmeltning. (C.F. 375).
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En anden kendsgerning, som man bør notere sig vedrørende
disse store væsener, er, at de, når de betragtes i deres syv
grupper, danner:

a. Brændpunkter for kraften eller indflydelsen, der udstråler
fra de andre Sol-centre eller -systemer.

b. De syv afdelinger af det okkulte hierarki.

De eksisterer, ligesom det himmelske menneske selv, i den
æteriske materie og er bogstaveligt store hjul eller centre af
levende ild, manasisk og elektrisk ild; de beliver det himmelske
menneskes legeme og holder alt sammen som et objektivt hele.
De udgør en planetarisk triangel inden for kæden, og hver af
dem beskriver en klode. (C.F. 388).

1. To forbindende principper er nødvendige. Dette kræver en
levende åndelig ild af det mellemste princip fra den femte
og tredje tilstand af Pleroma. Denne ild er trianglernes eje.
(C.F. 681).

Desuden findes der ligesom hos mennesket visse kraft-triangler
på forskellige stadier i evolutionen, eller (med andre ord)
forskellige centre bliver geometrisk sammenkædet, som f.eks.:

a. Rygsøjlens basis,
b. Solar plexus,
c. Hjertet,

eller
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a. Solar plexus,
b. Hjertet,
c. Struben,

således sker der det samme for et himmelsk menneske som for
en Sol-Logos. En sådan begivenhed indtraf i denne runde med
hensyn til det center, som vor planetariske Logos legemliggør.
Det blev geometrisk sammenkædet med to andre centre, hvoraf
det ene var Venus-centret, og den logoiske kundalini – der med
vældig kraft gennemstrømmede denne nydannede triangel –
frembragte [side 620] en så forstærket vibration hos
menneskeheden, at det resulterede i individualiseringen. (C.F.
368-369).

Et vink kan her gives til dem, som har evnen til at se. Tre
stjernebilleder er forbundet med det femte logoiske princip i
dets trefoldige manifestation; Sirius, to af Plejaderne og et lille
stjernebillede, hvis navn den studerende selv må opfatte ad
intuitiv vej. Disse tre bestemmer, hvorledes Logos tager sit tætte
legeme i besiddelse. Da den sidste pralaya ophørte, og det
æteriske legeme var blevet koordineret, blev der dannet en
triangel på himlen i henhold til loven, som muliggjorde en
strøm af kraft, der frembragte vibrationer på det femte
systemiske plan. Denne triangel er stadig virksom og er årsagen
til den fortsatte indstrømning af manas-kraft; den står i
forbindelse med spirillaerne i den logoiske mental-enhed, og så
længe dets vilje-til-at-være består, vil energien fortsat strømme
igennem. I den femte runde vil den føles allerstærkest. (C.F.
699).

Solens hjerte og dets relation til de lavere og højere
mentallegemer skaber den egenartede manifestation, som vi
kalder kausallegemet. I denne forbindelse må det erindres, at
den kraft, som strømmer fra Solens hjerte, virker gennem en
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triangel dannet af Venus-systemet, Jorden og Solen.
At der samtidig blev dannet en anden triangel, som

involverede to planeter, var at forvente ifølge loven, og
trianglerne veksler alt efter det involverede system. (C.F. 664).

Vi må erkende, at der er en anden triangel inden for Jord-
systemet, der består af de kæder, som kaldes »Jord-kæden«,
Venus-kæden og Merkur-kæden, men denne triangel vedrører
udelukkende centrene i vort systems planetariske Logos. En
meget betydningsfuld systemisk gruppering i den næste runde
bør fremhæves, som vil bringe tre systemer:

Jord-systemet,
Mars,
Merkur,

i en sådan position til hinanden, at det vil resultere i:

1. at der dannes en systemisk triangel. (C.F. 390).

[side 621]

Man må huske, at tre af de hellige planeter er hjemstedet for de
tre store stråler, de legemliggjorde former for de tre logoiske
aspekter eller principper. Andre planeter legemliggør de fire
mindre stråler. Vi kunne måske tage i betragtning – set ud fra
nutidens synsvinkel – at Venus, Jupiter og Saturn kunne anses
for at være udtryksmidler for de tre store principper i vor tid.
Merkur, Jorden og Mars er nært beslægtet med disse tre, men
der ligger et mysterium skjult her. Den indre rundes evolution
har en nær sammenhæng med dette problem. Måske denne
dunkle sag bliver belyst, hvis man indser, at ligesom Logos (i de
ikke-hellige planeter) har en overensstemmelse til de
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permanente atomer hos mennesket, således har den mellemste
evolution mellem disse to (Gud og menneske), dvs. det
himmelske menneske, hvis legeme er sammensat af menneske-
og deva-monader, også sine permanente atomer. De tre højere
principper vil altid adskille sig i betydning fra de fire lavere.
(C.F. 299).

De agnishvattaer, som arbejder i Uranus-, Neptun- og
Saturn-systemerne, arbejder noget anderledes end de, der virker
i Venus-, Vulkan-, Mars-, Merkur-, Jupiter- og Jord-systemerne
samt det eksoteriske Saturn-system, og det samme gør den indre
rundes manasadevaer. Vi bør her bemærke, at vi igen har en
triplicitet af grupper, der repræsenterer en triplicitet af kraft, og
heri ligger der et fingerpeg. I den centrale liste over systemerne
er den mellemste og lavere gruppe agnishvattaer virksom. I de
andre har den højere gruppe og mellemgruppen den største
indflydelse, eftersom disse planeter er de mest okkulte og
hellige i manifestationen og kun tager sig af egoer, som befinder
sig på vejen, og som derfor er gruppeaktive. I forbindelse med
Uranus, Neptun og Saturn kunne man forvente dette, da de er de
synteseskabende planetariske systemer og skaber forhold, som
kun er egnede for de meget fremskredne stadier. De er de
»høstende« planeter. (C.F. 777).

Planeterne Venus og Jupiter er meget nært forbundet med
Jorden, og de vil til sidst danne en esoterisk triangel. (C.F. 370).

Enhver af planeterne – hvoraf kun syv blev kaldt hellige –
[side 622] kendte eller ukendte, er en syvfoldighed, ligesom
også den kæde, som Jorden tilhører … (S.D. I. 176).
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De tætte fysiske planeter:

Jorden 4. kæde 4. klode
Jupiter 3. kæde 4. klode
Saturn 3. kæde 4. klode
Mars 4. kæde 4. klode
Vulkan 3. kæde 4. klode
Venus 5. kæde 5. klode
Merkur 4. kæde 5. klode (C.F. 373).

Planeter, stråler og den esoteriske lære

Uranus (den 7.) – Skolen for magi af tiende orden. Den kaldes
undertiden »den violette krafts planet«, og dens kandidater
styrer den kosmisk-æteriske pranas kraft.

Jorden (den 3.) – Skolen for magnetisk reaktion. Et andet navn
for denne skoles elever er »de, som har bestået de smertelige
bestræbelsers prøve« eller »domfælderne mellem de
modsatte poler«. Dens kandidater siges at undergå eksamen
på astralplanets tredje underplan.

Vulkan (den 1.). – Skolen for ild-sten. Der består en
mærkværdig forbindelse mellem de menneskelige enheder,
som passerer igennem dens haller og mineralriget. De
menneskelige enheder i Jord-systemet kaldes »de levende
sten«; i Vulkan-systemet kaldes de »ild-sten«.

Jupiter (den 2.) – Skolen for de godgørende magikere. Denne
planet kaldes undertiden i skolernes sprogbrug for »kollegiet
for de firdobbelte kraftenheder«, fordi dets medlemmer styrer
fire kraftarter i det konstruktive, magiske arbejde. Et andet
navn for dets haller er »Overflodens Palads«, for dens
kandidater [side 623] arbejder med loven om forsyning og
kaldes ofte »sædemændene«.
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Merkur (den 4.) – Eleverne i denne planetariske skole kaldes
»aspirationens sønner« eller »de gule lyspunkter«. De har en
nær forbindelse med vort Jord-system. Denne skoles navn er
ikke blevet oplyst.

Venus (den 5.) – Skolen med fem strenge grader. Igen har vi et
planetarisk system, som er nært forbundet med vort. Dens
planetariske Logos tilhører en mere fremskreden gruppe af
kosmiske studerende end vor Logos tilhører. De fleste af
dens hierarkiske lærere kommer fra det femte kosmiske plan.

Mars (den 6.). – Skolen for krigere eller de åbne grader for
soldater. Fire af disse planetariske skoler er ansvarlige for
den energi, der flyder gennem de »fire kaster« i alle dele af
verden. Dens lærere omtales som »den rødlige flammes
kandidater« og er ofte beskrevet som klædt i røde kapper …
De arbejder under det første logoiske aspekt og oplærer dem,
som arbejder på nedbryderens vej.

Neptun (den 6.) – Denne skole tager sig af udviklingen af
begærelementet, og dens kandidater kaldes »Vishnus
sønner«. (C.F. 1177-1179).

Det er ikke oplyst, hvad skolerne på Saturn, Solen, Månen og
Pluto står for, men de fuldstændiggør rækken af de tolv planeter.
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[side 624]

Den store invokation

Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker

lad lyset komme til jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte

lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter

må Kristus komme til syne på jorden.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt

lad hensigt lede menneskers små viljer

den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centret vi kalder menneskeheden

lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes

må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kærlighed og kraft

genoprette Planen på jorden.

Denne invokation eller bøn tilhører ikke nogen person eller gruppe, men

hele menneskeheden. Skønheden og styrken i denne påkaldelse ligger i

dens enkelhed og deri, at den udtrykker visse centrale sandheder, som alle

mennesker naturligt og normalt accepterer – eksistensen af en oprindelig

intelligens, som vi vagt kalder Gud; at den bevægende kraft bag det synlige

univers er kærlighed; at en stor individualitet, som de kristne kalder

Kristus, kom til jorden og legemliggjorde denne kærlighed, så vi kunne

forstå den; at både kærlighed og intelligens er virkninger af det, som kaldes

Guds vilje; og endelig den selvindlysende sandhed, at det kun er gennem

menneskeheden selv, at den guddommelige plan kan virkeliggøres.

Alice A. Bailey
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[side 625-680]

Register

A
A Treatise on Cosmic Fire, citater, 22, 43-53, 88-89

Adepter, horoskoper, 277-278

Agni, væsen, 42

Agnishvattaer. Se: Skabende hierarki, fjerde.

Aksemagter, 475

Aktiv intelligens, produktion, 539

Alcyone –

betydning, 610

energier, reaktion på, 437

påvirkning, 181, 184, 186, 187

Alfa og omega, 145, 253

Allestedsnærværelse, alvidenhed og almagt, kors for, 503

Allierede, sejr, årsag, 524

Alvidenhed, udvikling, 546

Ambition, personlighed, 178

Amerikas folk, bevidsthed, ændring, 474

Anima mundi –

Sol, 269

Se også: Sjæl, verdens.

Antahkarana –

beherskelse, 256

definition, 466

opbygning af, 418, 615

virkning, 467

Antares, påvirkning, 23

Aquarius –

balance, 139

begyndelse og fuldendelse, 143

beskæftigelse, 423, 427, 431

beslægtet med –

Aries, 226

Libra, 226

Store Bjørn, 317
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betydning, 176

betydningsfuld, 129

bevidsthed, 64, 135, 138, 168, 293

dekanater, 141, 258

dekanats indflydelse på –

det almindelige menneske, 258

disciple, 258

dualitet, 59

energi –

fra Alcyone, 181

i dag, 485

esoteriske planeter, 87, 423, 532

forbindelse til –

Aries, 101

Cancer, 309

Capricorn, 139

den centrale åndelige sol, 318

Leo, 140, 263, 284

Leo-indflydelse, 486

Månen og Virgo, 249, 252

Scorpio, 202

forudsigelse, 518

frigørelse, 140, 353

funktioner, 445, 495, 496

fysisk permanent atom, 275

grundprincipper, 129

gruppebevidsthed, 64, 519

herskere, 187, 460

indflydelse –

balance med Leo, 266

i historisk og kosmisk Kristus, 512

og udtryk, 441

på –

disciple, 203

Scorpio-menneske, 204

individuel reaktion på, tre typer, 303

indvielse, 137

Jupiter, 256, 423
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Kristi liv, 158

Kristus, avatar, 249

kræfter, anden stråles indflydelse, 157

lys, 266, 300

Månen, 202

og femte stråle, 444

overfører energi, 436

passage af Solen til, 371

planetariske indflydelser, 134, 139, 187, 255, 423

sammenligning med Leo og Sagittarius, 164

slægtskaber, 41, 180, 186

Solen svækket i, 140

stråler, styrende og påvirkende, 41, 86, 131, 132, 532

syntese –

anvendelse af erfaring, 264

forberedelse til, 427

og gruppebevidsthed, 319

opgave, 136

viljen-til-at-tjene, 353

tjeneste, 98, 114, 187, 327

udeladelse og tilføjelse til zodiaken, 151

udtryk, 447

verdenstjenere, 135, 136, 158, 187, 202, 223, 245

virkning fra Leo, Pisces og Capricorn, 130

Aquarius-kraft, sammensmeltning med Leo-energi, 263

Aquarius-Leo –

menneskets vertikale liv på det faste kors, 206

vekselvirkning, fremskreden menneskehed, 308

Aries –

begyndelse i, 63, 143, 145, 159, 363

beslægtet med –

Libra, 226

Scorpio, 98

the Pointers, 181, 436

betingende tegn bag manifestation, 312

betydning, 212, 267, 459

bevidsthed, 138, 145

del i nuværende forhold, 327
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discipelskabets vej, 144

dualitet, 59, 112, 248

død, 95, 97

eksoterisk alfa og omega, 253

energi, begyndende indvirkning, 351

forbindelse til –

Aquarius, 98, 101

dualiteter, der vedrører udviklingen, 495

Gemini, 324, 325, 326

højeste og laveste udtryk i menneskets liv, 291

fuldendelse, 143, 145

grundprincipper, 93

herskeren over, 276

hjulets to omdrejninger, 145

hjælp af Uranus, 494

igangsættelsens tegn, 361

indflydelse på –

det –

mentale princips udvikling, 55

udviklende menneske, 55

historisk og kosmisk Kristus, 513

Scorpio-menneske, 204

individuel reaktion på, tre typer, 302

indlederen, 560

indvielse, 95, 351

initiator, 276

kors, 92, 143, 149

kosmisk ild, 267

kosmisk Kristus, 223

kraft til integration, 436

kræfter, der udvikles, 106

liv, 285

lys, 299

Mars, 99, 101, 104, 195

mål og hensigt, 93

nye tidsalders begyndelse, 439, 443, 495

nøgleord, 106

overførsel af vilje til Jorden, 553-558, 560
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planeter, esoteriske og eksoteriske, 532

på evolutionsvejen, 157

renselsesmetoder, 95, 96, 97

Saturn, 103

sjælens –

genindtræden, 363

hensigt, 274

kriser, 427, 428, 429

slægtskaber, 40, 54, 68, 180-182, 247-248, 378

Solen, 65, 103

som omformer, 149

stråler, der styrer og indvirker, 87, 91, 99, 100, 106, 116, 443,

532

styrende og herskende planeter, 86, 99, 195, 458, 495

substansens manifestation, 285

symbolik, 146-148

til –

Pisces –

fuldendelse, 61

orienteringens krise, 55

Solens modsatte bevægelse, 32

til Taurus –

energi og dualiteter, studium, 63

illusorisk, 61

virke som sjæl, 28

Taurus –

på det omvendte hjul, 32

til Pisces, energi og dualiteter, studium, 63

Venus, 103

vilje –

aspekt, 181

kilde, 182

vilje-til-at-være, 291

virke, 92, 144, 495

virkning – virkninger –

på mennesket, 430

subjektive, 352

Aries-Cancer-Capricorn triangel, 383, 429
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Aries-Gemini-Scorpio triangel, 247

Aries-Leo- –

Capricorn triangel, 383, 560

Polaris triangel, 184

Aries-Libra –

Aquarius triangel, 227

indbyrdes forhold, almindelig menneskehed, 306

Leo-Aquarius slægtskab, 274

sol triangel, 422

Aries-Pisces, ét tegn, 213

Aries-Taurus-Gemini triangel, 352

Arjuna, verdens, 196, 219, 248

Arv og udrustning, henvisning, 469

Ascendant –

betydning, 15

Se også: Opstigende tegn.

Aspekt – Aspekter –

andet –

arbejde fra, 226

sjæl, astrologisk overensstemmelse, 35

form-, erfaring, 432

første –

monade, astrologisk overensstemmelse, 35

påvirkning, 531

kraft-, triangel, 243

latente og virksomme, 143-144

livs-, betingende faktor, 534

manifestation, 148

materie, triangel, 29

Shamballa, 148

tre –

kors, 505

korsene og de to hjul, 143-144

udtryk, 267

tredje –

Libra, 224

penge, 226

personlighed, astrologisk overensstemmelse, 35
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skabende proces, 226

Virgo, 181

vilje –

kontakt med, 529

vogtere, 544

Aspirant – Aspiranter –

energivirkninger fra Sirius, 421

liv, Leo, 262

to store kriser, 193

trefoldig reaktion, 419

Aspiration –

cyklus, 428

Taurus', 354

Astrolog – Astrologer –

esoteriske, i dag 15, 28, 200

grupper, 16, 25

intuitiv, faktor, 28, 71

nye tidsalders, arbejde, 358

tilpasningsevne, faktor, 71

tænkning, udvikling, 305

Astrologi –

definition, 14, 206

esoterisk –

antydninger, 98

fremtid, 22, 28, 102, 257, 320, 423, 434

horoskoper, 278

og eksoterisk, forskel, 138

overvejelser, 312, 352

tema, 16, 18, 22, 98, 174

forandring, 13

formål, 14

fortidig, 13

grundlæggende, 244

gruppers, 297

i Den hemmelige lære, 573-575

moderne –

mangel på forståelse, 287

vildspor, 18

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



ny –

behov, 87, 240

bevisførelse, 465

forudsigelse, 420

fundamentalt punkt, 304

tolv forslag, 464

triangler, 227

ortodoks, 13, 67, 200

sjæls, 424, 449, 461

underordnede videnskaber, 277

undervisning, behov, 79

unøjagtighed, årsag, 370

Astrologisk –

forbindelse, ortodoks og uortodoks, 68-69

forudsigelse, nøjagtighed, faktorer, 71

indflydelse, objektiv, 268

Atlantis, reaktion på de zodiakale tegn, 151

Atlantisk bevidsthed, 292

Atma-Buddhi, blomst af, 47

Atom – Atomer –

astralt permanent, 274

fysisk permanent, 275

liv, 53

permanente –

definition, 275

relation af fire stjernebilleder til, 275-276

Avatar, kommende, arbejde, 340

Se også: Kristus.

B
Balance –

af ånd og materie, 541

i livet, 178, 179, 209, 214, 222, 228, 229

mellem modsætningernes par, 225, 230, 275

Befolkninger, ændring, 404

Begrænsning –

synonym for død, 555

tilintetgøre, 540

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



Begær –

afbalancering i Libra, 214, 225

definition, 352

historie, 214

i Capricorn, 146

kontrast til vilje, 352, 527

materielt, udlevet, 515

opgivelse, 186

overvindelse, 55, 190, 207

prøver, 191

sammensmeltning med stræben, resultater, 238

sublimering, 354

Taurus, 138, 186, 214, 225, 336, 340, 344, 352

transmutation, 106, 173, 186, 271

Begær-tanke, indflydelse, 178

Betelgeuse, indvirkning, 23

Bevidsthed –

indviedes, 426

stjernebilleders indflydelse, 35

store udvidelser, resultater, 372

tre –

plan, horoskop af, 200

veje, 375

Bhagavad Gita, citat, kommentarer, 248, 534, 558, 569

Blavatsky, H.P., præget af Libra, 229

Blodstrøm, indvirkning fra Mars, 196

Blændværk –

frigørelse fra, 169

spredning, 348, 351

verden, forvrængning af ideal, 341

vægring af modstand, 402

Britisk –

folks bevidsthed, ændring, 474

Imperium, sammensmeltning af energi, 479

Broderskabs æra under Venus, 158

Brændende grund –

betræde, 267, 324

krise, 100
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Uranus, formidler, 100

vej gennem, 288

Buddha –

diamantsjæl, 546

forberedelse, 145

illumination, 440

lys, 562

og Kristus, 564

opfattelse af korsene, 287

relation til skabende hierarkier, 50

sejr, 189

stråle, 562

Taurus, 223

undervisning, 336

Buddhi –

energi, 426

forbindelse til kosmisk ægteskab, 47

princip, skabende hierarki, 47

øje, 389

Bukken –

symbolik, 146, 147, 148, 149, 150

Se også: Aries; Capricorn.

Byer –

fem –

stråler, 471-477

svarer til menneskets centre, 477

forskning, videnskabelig, 478

Bygmestre, større og mindre, virke, 43

Se også: Skabende hierarkier.

Børn –

lovgivning for, 219

opdragelse og undervisning, 218

C
Cancer –

aktivitet i dag, 153

begyndelse af cyklus, 114

betydning, 251, 284
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bevidsthed, 63, 138, 167, 168, 292

dekanater, 310

del i nuværende forhold, 327

dualitet, 59

erfaring fuldbyrdet i Virgo, 290

formers og atomers bevidsthed, 318

formål og natur, 284

fører til frigørelse i Capricorn, 353

herskere, 291, 308, 458, 459

hierarkiske forbindelser, 39, 40, 54

indflydelser, 154, 204, 209, 513

individuel reaktion på, tre typer, 302

inkarnation, 84, 92, 93, 101, 105, 159, 306

Jupiter i, 161, 310

Kristus, avatar, 249

lys, 299

manifestation, 220, 221, 285

Månens og Neptuns indflydelse, 293

Neptuns betydninger, 161, 201, 251, 310

nøgleord, 311

overførsel af vilje til Jorden, 567-570

perfekt redskab til tjeneste, 310

planeter, 86, 294, 532

på evolutionsvejen, 157

relation til –

fysisk sol, 318

skabende hierarki, 39

renselse, 261, 262

Saturn, relation, 310

sejrende disciple, 223

sjælens kriser, 427, 428, 429

slægtskaber, 201, 203, 249, 284, 293, 306, 309, 312

sol, Pisces opstigende, medier, 172

stråler, der styrer og indvirker, 86, 294, 298, 300, 309, 532

uden forbindelse med utilsløret Neptun, 293

Venus i, 309

virkning på mennesket, 430

Cancer-Capricorn –
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forbindelse, 309

indbyrdes forbindelse, almindelig menneskehed, 307

Saturn triangel, 421

Cancer-Leo –

Aquarius triangel, 448

Virgo triangel, 251

Cancer-Libra-Capricorn triangel, 383

Cancer-Virgo –

Aquarius triangel, 292

Pisces triangel, 243

Scorpio, Capricorn-Pisces, sammenkædning, 289

Capricorn –

aktivitet ved individualisering og på Atlantis, 485

betydning, 140, 150, 393, 490

bevidsthed, 167, 168

bukken fører os, 149

dekanater, 162

discipel, demonstration, 289

død i, 344

dødens kim, 150

energi – energier –

dragning væk fra formliv, 306

fra Plejaderne, 382

esoterisk planet, 86

femte naturriges fødselssted, 101

forbindelse med skabende hierarki, 43

forvandlende formidler, 560

frigørelse, 353

fuldkommenhed af form og psykisk natur, 310

fødselstegn, 400

henvisning til astrologer, 305

henvisninger, 608

hersker og hus, 486, 487

hierarkiske slægtskaber, 41, 43, 54

individuel reaktion på, tre typer, 303

indvielse –

det omvendte hjul, 160

forberedelse til, 157, 160, 194, 221
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forklarelse, 158

Geminis formidling, 323, 327

gennem intuition, 167

kampens mål i Taurus, 364

prøver, styrke til, 311

åbenbaring, 156

Jupiter i, 161

kamp mellem sjæl og personlighed, 327

kanal for kraftstrøm, 81

klipperne, 348, 349

krise –

forsagelse, 64

indvielse, 243, 440

sjæl, 427, 428, 429

Kristi fødselssted, 99, 100, 101, 158

ledemotiv, 163

lys, 170, 237, 238, 299

materialisme, 490

mennesker født i, karakteregenskaber, 159-162

mineralriget, 225

moderens arbejde, 240

modtagelse og overførsel af energi fra Plejaderne, 387

mysterium, 59

mål, 94, 95, 96, 99, 100

Månen i, 160

Neptun i, 161

opnåelse i, 64, 150

overførsel af vilje til Jorden, 553-558, 560, 567-571

planeter, esoteriske og eksoteriske, 87, 532

port til indvielse, 159, 306

porten til livet, 84

på –

det faste kors, 150

discipelskabets vej, 157

Saturn, relation, 134, 158, 186

sjælens –

formudtryk, 285

hemmelighed, 156
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slægtskaber, 41, 139, 147, 155, 156, 227, 237, 261, 306, 354

stjernebillede, adskillelse fra Aries, 212

stråler, der styrer og påvirker, 41, 86, 155, 156, 443, 487, 532

succes, 329

symbolik, 146-149

tredje indvielse, 287

triumf, 344

uforanderlighed, 353

vej til Aries, 149

Venus i, 158, 224, 225, 355

verdens indviede, mestre, 223

vilje til at vælge, 397

virke, 395

virke i nye tidsalder, 496

virkning på –

Aquarius-menneske, 130

indviede, 153, 154, 276

åndelig kærlighed, 224, 225

Capricorn-Aquarius-Pisces triangel, 251

Capricorn-Cancer –

forbindelse, henvisning, 308

indbyrdes forhold, fremskreden menneskehed, 307

Capricorn-Merkur-Menneskehed triangel, 394, 396

Capricorn-Virgo-Leo triangel, 429

Capricorn-Virgo-Taurus triangel, 343

Center (menneskeligt) –

ajna, vækkes i discipel, 408

bryst, forbundet med thymus-kirtlen, 80

hjerte, opvækkes, 333

hoved –

højeste –

sjælens arbejde, 273

trækker Kundalini opad, 270

levendegjort, beskrivelse, 89

hoved-ajna-hjerte center triangel, 433

rygsøjlens basis, opstigen, 270, 273

sakral –

forbindelse med Jorden, 81
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hersker, 80, 178

relation til strubecenter, 178

solar plexus, hersker, 80

strube –

hersker, 80

kontrol i aspirant, 408

Center (planetarisk) –

hjerte, 51

Shamballa, 29

Centre –

kosmiske og menneskelige, triangler, 387-388

logoiske, aktivitet, 385

menneskelige –

aktivering, 29, 32, 379

aspekter, 388

brug, 77

fire betingende tegn, 31

levende aktivitet, 385

modtagende, 32

og korsene, 270

på indvielsesvejen, 81

påvirket af tegn og energier, 31

reaktion på aktivitet fra planetariske centre, 407-408

relation til planeter som stråleindflydelse, 462-463, 467

syv hoved-, overensstemmelser, 52

tre –

hoved-, analogi, 52

store, 273

triangler, 78, 88, 379

ændring i inkarnation, 465

planetariske –

energibrændpunkter, 410

energistrømme, 386

kraft, indflydelser strømmer gennem, virkninger, 29

reaktion af menneskets centre på, 407-408

tre store, 29

Civilisation –

forudsigelse, 298, 400
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resultater af stråleaktiviteter i dag, 443-444

Cyklisk impuls, gruppe, 297

D
Darjeeling –

center, stråle og tjeneste, 473

stråler og tegn, 415

udfaldsport for åndeligt liv, 414

Dekanat – Dekanater –

formål, 189

indgang for discipel, 258

studium, 104

Deva –

evolution, logoisk center, 413

hierarkier, 39

Diktatorer, indstilling, 260

Discipel – Disciple –

bedømmes af mestre, 90

bruger solar plexus som udvekslingssted, 78

centre –

energier fra triangel, 382

påvirkes, 31

evne til at stå som transformerende vilje, 558

forpligtet, indstilling, 166

frigørelse fra menneskeriget, 430

horoskop, opstille, 28, 72, 90, 289, 464

i Sagittarius, 64, 157, 175, 176, 202, 253

identifikation, 179

indbyrdes forhold af modsatte tegn, 307-308

indflydelse fra Saturn, 72, 141, 398

indflydelser fra Scorpio, 63, 153, 206, 223, 290, 486

indgang til tegn, 258

individuel, udfoldelse, 427, 431

indvielse, 487

Merkur og Solen veksler, 258

mål, 174

opgave, 123

planeter som herskere, 464
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pligt, 30

problemer, 450, 461, 465

prøver, 153

prøver, selv-indviet, 193-194

reaktion på –

indflydelser, faktor i horoskopet, 71

Leo-Pisces-Capricorn indflydelse, 407-408

Shamballa-kraft, advarsel, 408

reaktionsmekanisme, 185

rede til anden indvielse, 271

retning og størrelse, 183

sejrende, stjernebilleder, planeter og stråle, 69

sensitivitet, 292

skæbne, henvisninger, 464

stjernebilleder og planetariske herskere, 69

transmission, transformation, transfiguration, 558

Tyr, mål, 357

vakt hjerte- og hovedcentre, 78

verdens –

forberedelse til indvielse, 220

indflydelser, 153-154

prøvelser, 189

slægtskaber, 154-155

virkning af energi fra Store Bjørn, 422

zodiakale tegns virkning, 29

Discipelskab –

i dag, 141

kors for, 502

Saturn, 398

Se også: Vej, discipelskabets.

Dom –

endelige, 212, 214

sted, 211

Dragen, stjernebillede, slægtskab, 50

Dualisme –

ophørt ved indvielse, 62

skabende, fire tegn, 248

Dualitet – Dualiteter –
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etableret af Merkur og Venus, 321

i evolutionsproces, 63, 112-114, 116, 166

Mars' indflydelse, 195

solsystems, 57, 58

udvikling, fire stjernebilleder, 495

vekselvirkning stabiliseres, forudsigelse, 298

Dyr, 412

Dyrehorn, symbolik, 146-147, 362

Dyreriget, 225

Død –

afskaffelse af, 539

betydning, 538

definition, 555

formers, 396, 559

formidler, 460

frigørelse fra, 250

i –

Capricorn, 344

Scorpio, 96, 196, 198-199, 309

intuitionshandling, 540

kim –

fremkomst, 540

i Capricorn, 150

opløsning og adskillelse, styrende planet, 486

overvindelse, 535, 538, 555, 556, 563, 569

personligheds, 25, 95-98

Plutos indflydelse, 175, 198

relation til Pisces og første stråle, 135, 198

symbolik, forberedelse til, 102

tre former for, 95-98

triumf, 492

Dåb, symbolik, 206

E
Egenvilje –

kilde, 182

relation, 354

resultat af Shamballa-energi, 341
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sejr ved guddommelig vilje, 190

Egoer, syv grupper på mentalplan, 52

Elektricitet, kosmisk, sjette type, 44

Elektriske energier fra det tredje skabende hierarki, 46

Elleve, betydning i dag, 489

Ene, absorberes i den, 572

Energi – Energier –

buddhisk, 426

dynamisk, stjernebilleder, kors og hierarkier, 54

elektriske, fra tredje skabende hierarki, 46

esoterisk triangel, 350

esoteriske kombinationer til at forvandle Jorden, 435

fordeling til femte underplan, 51

fra –

chakra, 41

første stråle, kilde, 99

ild, 530

Jorden, 21

kosmiske kilder, 14, 16, 18, 19, 22-23, 27-31, 33, 34, 56

Leo, brændpunkt og fordeling, 270

Shamballa og syvende stråle, brug, 402

Sol-Logos, 51

stjernebillede, sammensmeltning med planeters energi, 55

tolv skabende hierarkier, 40-41

zodiaken, fordeling, 243-245

guddommeligt, stort reservoir, 182

hindrende virkninger, 26

kilder, 16, 22-23, 37, 38

kosmiske, 549-572

magnetisk, fra skabende hierarkier, 54

manasisk, indstrømning, 50

modtagerapparat, 244, 245

ni –

i Virgo, opgave, 255

tegn, strømmer gennem, 242, 243

nye, frigørelse fra Jorden, 470

og kraft, forskel, 352

omdanner menneskeheden, 436
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oprindelse i solsystem, 589

overførsel, fra –

monade til det fysiske menneske, 552

Store Bjørn, fordeling, 550

planetarisk, udfaldsport for åndelig kraft, 413

på det faste og bevægelige kors, 142

sammenkædning, 36

Shamballa. Se: Shamballa.

slange, 50

solsystem, mellemled for overførsel, 18, 19

stimulerende virkninger, 27

stjernebilleder, blandes med –

syv stråler, 56

tolv planeter, 56

stråle –

større eller mindre udtryk, 441

syvfoldig, fra Store Bjørn, 382

vekselvirkning, 34

virkninger og vekselvirkning, 34

subjektive, definition, 352

systemiske, strømmer gennem Hierarkiet, 373

syv solsystemers, fokuseret, 422

tegns, tiltrækning, 243

tre –

grundlæggende, relation og virkning, 384

grupper, 34, 386-387

zodiakale, strømmer gennem Shamballa, 373, 377

Se også: Syvfoldighed af energier; Vilje, energi.

Engle, forløsende, 51

Enhed og syntese, 16

Enhjørning, symbolik, 146, 147, 148

Erfaring, virkning, åndelig, 91

Erindring –

celler, natur af, 275

dukker op i Scorpio, 192, 193

Esoterisk – Esoteriske –

lære, 622-624

planeter. Se: Planeter.
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Evokation af –

hierarkisk reaktion, 518

ondskab og lys, 491

Pisces-indflydelse, 492

reaktion fra Shamballa, 520

vilje, 519

vilje-til-det-gode, 517

Evolution –

af solsystem, Jorden og menneskets sjæl, 423

bevidstheds, 117-119, 167-169, 225, 227, 278, 412, 437, 444,

445

cyklus, 428

definition, 565

formers, 534

fremskridt, 265

Logos', 567

menneskelig, historisk, 407

mål, 231, 446

opnået punkt, betydning, 27, 28, 102, 301, 304, 308, 461, 465

på korsene, 117-119, 170

studium, 105-106

subjektiv tilnærmelse, 66

syntese, 508

tre hjul og kors, 94

trefoldige, kræfter, 45

trin for trin, 84

F
Fald –

andet, 46, 48

første, 48

Firdimensional bevidsthed, 335

Fire hemmeligheders vogtere, 156

Fiske-tidsalderen, hersker, 203

Fiskene, symbolik, 113, 168

Forbrydelse, forebygge, 218

Forenede Stater, De –

ind på discipelskabets vej, forudsigelse, 327
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sammensmeltning af energi, 479

Forestillingsevne, skabende, 226

Forklarelse –

disciple, opfordring til, 558

mikrokosmisk og makrokosmisk, 457

Forklarelsens bjerg, 158

Form – Former –

belives af nye energier i dag, 470

betydninger, 459

forhøjelse og nedbrydning, 362

frigørelse fra, 186

guddommelig, 53

ikke sensitiv, 292

kontrol, 20, 308, 462

korset for, 501, 504

kundskab om, betydning, 265

liv –

hersker, 176

inkarnerede sjæls modtagelighed, 306

værdi, 293

livets, tilbagetrækning fra, 179

menneskets, 52

natur, indflydelse, 461

nedbrydning, 538

opblomstring, 47

prøver, 195

udtryk, vekselvirkning, modsatte tegn, 306, 308

Formidler –

definition, 403

opgave, 519

Formidlerens aspekt, 426

Forsagelse –

krise, 64

tjeneste, 105

Forskning, kategorier, 477-482

Fortabte søn, tilbagekomst, 193

Forudsigelse, astrologisk –

bliver en dag mulig, 38
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nøjagtig, faktorer, 71

Frelser, verdens- –

behov, 122

fremkomst, 28, 50, 64, 68, 102, 114, 135, 154, 160, 190

i Pisces, 158, 190, 240, 245

Frigørelse –

bevise, 276

gennem –

død eller indvielse, 541

karma, 402

kosmisk spire, stråle, 541, 547

mennesket, forudsigelse, 327

tolvfoldig, 105

ved ild, 276

Frimureriet –

astrologiske betydninger, 66, 103, 147

forbindelse med Gemini, 314, 317-330

fordrejede spejlbillede, 317

reformation, 403

Fuldbyrdelse på det kardinale kors, 503, 506

Fusion –

af personlighed og sjæl, 436

i bevidsthed af polare modsætninger, 315

korsenes tema, 509

Fysisk legeme. Se: Legeme, fysisk.

Fødselens krise, 100

Fødselssteder, fire, 101

Følelse, kultivering, 421

Følelse-begær, transmutation, 271

Fårene og bukkene, problem, 215

G
Gemini –

aktivitet i dag, 153-155, 444

aspekt i Jesu liv, 511

begyndte zodiakens store runde, 319

betydning, 58, 63, 149, 212, 222, 236, 312, 318, 333

betydningsfuld, 314, 316, 317
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bevidsthed –

dualitets-, 138

fører til vækst i former, 319

bevægelig, resultat, 353

dekanater, 334

discipelskab, 63

dualitet, 59, 138, 144, 156, 236, 248, 285, 314, 328

energi –

fra Sirius, 317

konflikt og samspil med Merkur, 325

virkning på Jorden i dag, 327, 328

erfaring, forberedelse til i Taurus, 362

esoterisk hersker, 86, 327

evolutions- og discipelskabets vej, 157

forbindelse med Solens hjerte, 318

forståelse, 332

funktioner, 144

Guds kærlighed, 316

henvisninger til Den hemmelige lære, 609

hersker over solsystemets hjerte, 318

herskere, 170, 173, 320-328, 532

hierarkisk slægtskab, 54, 248, 322

indflydelse –

forudsigelse, 298

i –

dag, 153-155, 444

udvikling af tanken, 55

på alle tegn, 316

individuel reaktion på, tre typer, 302

indvielse, hemmelig, 351

ingen planet forhøjes eller svækkes, 333

Jupiter-indflydelse, 331

kosmisk kraftlinje til og fra Sagittarius, 323

kraft, fuldbyrdende herlighed, 352

lys, 299

menneske –

alsidighed, 330

faste kors' virkninger, 116, 118
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på –

bevægelige kors, 116, 171, 312, 313, 329

de to veje i hjulet, 144

underlagt kræfter fra hele korset, 510

nøgleord, 335

overførsel af vilje til Jorden, 561-565, 566

relation til –

Aquarius, 445

Aries, 325, 327, 353

Capricorn, 354

dualiteter, udviklingsmæssig henseende, 495

Forenede Stater, 327

frimureri, 314, 317

højeste og laveste udtryk i menneskets liv, 291, 312

Jorden og Venus, 327

Libra, 227, 354

London, 327

Merkur, 320-321, 325

Pisces, 383

Plejaderne, 316

Sagittarius, 307, 323, 422

Saturn, 155, 335

Scorpio, 325, 327, 429

Sirius, 317

skabende hierarki, 40, 248

Solen, 318

Store Bjørn, 316

Taurus, 353, 354

Venus, 354

Virgo, 247, 248, 326, 383

æterisk legeme, 319

sammenligning med Virgo, 231

seks kræfter, 330

sjælens krise, 427, 429

skabelse af relationer, 291

slægtskaber, etablering, 291

sol-væsen betinger, 319

stråler styrer og influerer, 86, 298, 314, 316, 330, 532
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symbol, 66, 330

tanke, 55, 321

tendens til –

harmoni, 330

kamp, årsager, 330

udtryk for modsætninger, 447

ved individualisering, 66, 485

vilje, 325

virkning på –

disciple, 153, 353

fysisk form, 332

mennesket, 430

Månen, 319

omvendte hjul, 116

æterisk legeme, 323

virkninger, subjektive, 352

vitale væsener, 92

åbenbarere, 321

årsags-indledende natur, 312

Gemini-Aries –

kræfter via Merkur, 325

Merkur triangel, 325

Gemini-Libra-Aquarius triangel, 445

Gemini-Sagittarius –

indbyrdes forhold, 307

Merkur triangel, 422

Pisces triangel, 315

Gemini-Saturn, omvæltning, 335

Gemini-Scorpio-Virgo triangel, 429

Gemini-Store Bjørn-Plejaderne triangel, 316

Gemini-Virgo-Pisces triangel, 383

Genève-center, tjeneste og stråler, 413-414, 471

Genfødelse –

gruppe, 295

kosmisk proces, 295

motiv til, 294

natur af, 294, 296

tilskyndelse, 294
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God vilje –

forudsigelse, 470

mænds og kvinders, 470, 528, 529

Gruppe – Grupper –

astrologisk, 297

bevidsthed –

Aquarius, 64, 138, 266, 519

definition, 284

etablering, 250

evolution, 278

forudsigelse, 15

i –

dag, 283, 469

Vandbærerens tidsalder, 405

på bevægelige kors, 102, 118

udvikling, 202

ved tredje indvielse, 560

brug af Shamballa-kraft, 525, 530

cyklisk impuls, 297

genfødelse, 295

indviets reaktion, 245

liv, goder og blændværk, 342

reinkarnerende, opfattelse, 297

relation, planet hersker, 486

store inkarnerende, 297

ånd, hjertecenter, 333

Grønne stråle, aktivitet, 155

Gud –

bevidsthed, legeme, 269

Faderen, kors, 505

Helligånd, kors, 505

kærlighed, kanal, 316

Søn, kors, 505

tre mysterier, 148

Guddommelige androgyne væsen, manifestation, 45

Guds budbringere, 321

Gudsmennesket –

definition, 268
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sensitivitet, 268

Guld, forbindelse med Taurus, 343

H
Harmoni gennem konflikt, stråle.

Se: Stråle, fjerde.

Harmoni, tilvejebringe, 271

Helbredelse –

forudsigelse, 320

åndelig, 331

Helhed, kendskab, stadier i bevidsthed, 557-559

Helligånd –

kors for, 505

slægtskaber, 180

Hengivenhed, stråle. Se: Stråle, sjette.

Herkules –

bevægelige kors, 286

legende, 137, 238

sejr, 189, 200

styrke, 440

verdenstjener, 223

Herskere, to grupper, 77

Hest, symbolik, betydninger, 165-166, 198

Hierarki –

aspekt, 148

bestræbelser i dag, 339

fordelingscentral, 186

indflydelse, reaktion på, 408

indgang gennem Scorpio, 97

integration i, 519

liv og hensigt, 159

logoisk center, 409, 412

medlemmer, triangel, 397-399

mellemled til overførsel, 402

modtagelse og overførsel af energier, 387

mål, 536

og menneskehed, fusion, forudsigelse, 563

opgave, 519
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opnåelse, 149

planetarisk, kors, 505

problemer i dag, 200

relation til Shamballa, 530

stjerne, 184

tilnærmelse til –

menneskehed, 66, 398

Shamballa, 398, 536

Hierarkier, skabende. Se: Skabende hierarkier.

Hierarkisk indvielse på Atlantis, 152

Himmelske menneske – mennesker –

definition, 29, 49

første fald, 48

indvielse, 612

livsudtryk, 29

manifestationslegeme, 613, 621

viljesaspekt, 29

zodiakale indflydelser, 29

Historie, fremtid, forudsigelse, 297

Hitler –

arbejde, 260

forklaring, 529

Hjertecenter, opvågnen, 333

Hjerter af flammende kærlighed, 51

Horoskop –

eksoterisk, 102

esoterisk, for –

discipel, 28, 62, 102, 314

indviet, 314

for –

form og for kristusprincippet, 240

indvielse, 271

indviet, 464

makrokosmos, 15

menneskeheden, studium, 62

planet, studium, 38, 61

sjæl, opstilling af, 92, 434

fremtid, type, 102, 227
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hjælp til personlighed, 24

ignorerer esoterisk astrologi, 15, 18

læreres studium, 61

opstilling, esoteriske og eksoteriske planeter, 463-464

overvejelser, 14, 15, 18-37, 92, 205

Horoskoper –

for –

adepter, 277

kors, 90

tre plan, forvrængning, 200

fremtidige, 289

Hoved-center. Se: Center, menneskeligt, hoved.

Hundestjernen. Se: Sirius.

Hus – Huse –

afløser, 434

andet, overensstemmelser, 462

dødens, opløsning og adskillelse, 486

første, overensstemmelser, 462

højere overensstemmelser, 461

styret af –

hellige planeter, 459

ikke-hellige planeter, 458, 459

syvende, for fjender og sammenslutninger, 486

tolv –

begrænsning, 459

faktor for planeters hellighed og ikke-hellighed, 457-461

lejlighed, 459

studium, 457-460

Hydra, nihovede, 189

I
Idé, definition, 541

Idealisme –

definition, 167

stråle. Se: Stråle, sjette.

Ideer, fødested, 92, 101

Identifikation med det virkelige selv, 448

Ild –
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blanding, 89

elektrisk, 60, 95

energi, 530

fra –

Aries, 95, 267, 276

højere indvielser, 288

Leo, 267

Sagittarius, 267

Guds, fra Leo, 267

indvielse, 100

passage gennem triangler, 88

prøve og akkolade, 404

relation til vand, 261

rensende karakter, 261

sol, liv og mål, 60

triplicitet, 376

udtryk, 60

ved friktion –

funktion, 402

liv og mål, 60

Illumination –

definition, 446

fra Shamballa, 342

på forberedelsens vej, 169

Taurus', 356, 512

Se også: Lys.

Illusion –

astrologisk, 13

rum-tid opfattelsens, 294

skabelse, 65

sønderrivning, 252

Indgriben via Hierarki, 399

Indien –

grundtone, 474

herskere, 160, 161

Individualisering –

krise, 242

Merkurs aktivitet, 271
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tid, 66

triangel, 274

Venus' og Geminis virke, 322

årsag, 620

Indviede –

centre, herskere, 463

hierarki af, 39, 41

planeter hersker, 464

prøver og prøvelser, 185

samspil mellem modsatte tegn, 307

slægtskaber, 154

stjernebilleder og planetariske herskere, 69

triangulært udtryk, 420

verden, frigørelse, 135

verdens, Sagittarius og Capricorn, 223

vilje, 336, 555

Indvielse – Indvielser –

af –

disciple, 488

menneskeheden, 489

planetarisk Logos, 271, 372, 425

anden, 72, 203, 206, 271

behov for erkendelse, 354

beredt til, 156, 267, 271

betydninger, 90

bevidsthed, fremkomst, 147

cyklus, 429

definitioner, 176, 221, 354, 455

fem store, 159, 242

femte, planetariske indflydelser, 72

fjerde, planetariske indflydelser, 72, 355, 448

forberedelse til, 153, 272

forklarelse, vision, 158

frugter, 187

fysisk plan, 276

første –

aspirant til, 426

planetariske indflydelser, 72
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på Atlantis, 152

stråle, 539, 553

stråles kraft, 538, 546

hemmelighed vedr. genfødelse, 296

i –

Aquarius, 137

Aries, 351

Capricorn, 99, 100, 158, 159, 160, 306, 324

Gemini, 351

Leo, 136, 268, 279

luft, 97

Scorpio, 137, 328

Taurus, 136, 153, 351

ild, 100

indgang gennem brændende grund, 267

kors for, 502, 509

krav, 279

krise, 243

Logoi, 456

Merkurs funktioner, 321

mindre, astral plan, 328

ni, 242

planeters indflydelse, 72

prøver, 190

på –

Atlantis, 151

faste kors, 137

sejr, 158

store stjerne, 184

stærk modsætning til hinanden, forud, 252

til frihed, 106

tre tegn, 351

tredje, 72, 85, 141, 273, 348, 407, 547

triangel, 190

»uforgængelige jivaer,« 47

Venus' kraft, 324

virkninger, 261

Indvielsens bjerg, 158, 167
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Indviet –

af tredje grad, reorientering, 193

beredt til indvielse, 156

bevidsthed, 30, 259, 293, 315, 426

Capricorn, født i, 158

dualitet ikke til stede, 63

evne til at stå som transformerende vilje, 558

Gemini, 331

helbred, 332

horoskop, udarbejde, 465

kors, 92

ledsages af mestre, 618

Leo-indflydelse, 273

reaktion på –

Pisces, 290

Shamballa-indflydelse, 290

tolv tegn, 300-304

Uranus, 281, 282

Saturns indflydelse, 72

Scorpios indflydelse, 153, 154, 290

sejrende, 146

Solen i Leo, fortolkning af horoskop, 315

stjernebilleder, planeter, og stråle, 69

symbol, 291

tal, 489

tjeneste, 64

tolv energiers brændpunkt, samtidig, 511-513

vibrationer, rækkevidde, 245

Initiator i mysterier, fremtid og nutid, 276

Inkarnation – Inkarnationer –

gennem Cancer, 84, 92, 93, 101, 203, 305, 310

mål og formål, henvisning, 25

proces, 92

skabende hierarkis arbejde, 44, 45

årsag og formål, 310

Se også: Loven om genfødelse.

Instinkt –

evolution og eksistens, 168
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forvandling til intellekt, 133, 227

Integration –

af –

personlighed, 329, 338, 436

sjæl og –

personlighed, kors, 504

ånd, 331

tre kors, 509

besiddelse, 263, 267

med –

hierarki, 519

menneskehed, 519

Shamballa, 519

punkter, 435

Intellekt, evolution, 168

Intuition –

astrologers, 29, 71

definition, 466

evokation, 447

forberedelse til indvielse, 167

fra intellekt, 227

fuldbyrdelse, 168, 169

fungerende, 466

grundlag, stråleindflydelse, 541, 547

handling, død, 540

hellig planets virkning, 458

illumination af bevidsthed, 382

indviedes, 273, 315

kanal, 466

lys, sammensmeltning med tænkeevnen, 565

mål, 412

opfattelse af reinkarnation, 297

opvågnen, 13

resultat af konflikt og død, 559

sejr over begær, 190

syntese af illumination, 446

til inspiration, 227

tilbagevendende pil, 166
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tiltager, 422

udtryk, 447

udvikling, 168, 169, 448

åndelig –

forudsætning til fast kors, 502

underordning til, 207

Intuitiv –

astrologi, 13

energi, udtryk, 536

forståelse –

af –

første stråles aktivitet, 538

menneskeheden, 409

problemer, 461

demonstration, 354

virkninger, 559

kontrol, 426

kundskab, Uranus, 133, 363

opfattelse, tegn, 209, 400

Taurus' reaktion, evokation, 363

tænkeevne, udfoldelse, 256

Invokation –

af vilje, 527

proces, stadier, 515

Saturn, 496

Involution –

personlighedens cyklus, 107

verdenssjælens handling, 110

J
Jerusalem, symbolik, 158

Jesus, mesteren –

liv, 511-513

stråle, 511

 Se også: Kristus, historisk.

Jomfru-moderen, 231-232

Jorden –

akse, forandring i retning, 370, 37l
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besjælet liv, fem energier, 436

betydninger, 122, 123

centre. Se: Centre, planetariske.

energi, 19

energikilde, 21

Gemini-Aries-Merkur virkning, triangel, 325

Geminis hierarkiske hersker, 323, 327

hellig planet i fremtiden, 435, 436

herskere, 458

horoskop, 38, 318

indflydelse, 23

konflikt fører til ligevægt, 326

Logos' vitale legeme, 328

Mars –

Merkur triangel, 618

Pluto triangel, 459

modpol, 31

personlighed, kræfter påvirker, 31

planetarisk status, 410

polaritet, ændring, 370, 371

Sagittarius' –

esoteriske hersker, 323

hersker, 172

skæbne, 435, 479

slægtskaber, 322, 324, 325, 327, 328

sorgens planet, 327

stråle, 175, 176, 186, 356

udstråling, virkning, 35

udtrykslegeme, 29

vanskeligheder, årsag, 469

Venus-Merkur triangel, 328

æteriske –

centre, energier fra triangel, 382

legeme, natur, 433

ånd, 62

Jupiter –

aktivitet, forudsigelse, 241

dualisme, 334
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funktioner, 121, 256

henvisninger, 595-596

hersker for –

Aquarius, 187

Pisces, 121, 122

hjælp til kardinale kurs, 318

i –

Cancer, 161, 310

Capricorn, 161

Virgo, 161, 241, 257

relation til anden stråle, 157

stråle, 133, 173, 175, 186, 187, 253, 255, 270, 274, 298

styrer fire tegn, 256

virkninger på indviet, 72

Jøder, karma, 158

K
Kali-Yuga, væsentlig grundlæggende indstilling, 402

Kama-manas, indflydelse, 178

Kardinal –

kors. Se: Kors, kardinal.

tegn, menneskers horoskoper, 304

Karma –

afslutning, 156, 401

afviklingsmetoder, 401

fremskyndelse, 488

herren for, 104, 155

relation til videnskaben om triangler, 424

transmutation, 403

Karmisk udvekslingssted, 158

Katekismus, gammel, citat, 166

Kentaur, symbolik, 166

K.H., mesteren, stråle, 562

Kirtel, skjoldbrusk, 360

Kong Salomons segl, 353

Kors –

almindelige –

frigørelse fra, 96, 104
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indflydelse, 94

bevægelige –

astrologer må studere, 304

begyndelse og fuldendelse, 143

bestigelse af, 114

betydning, 236, 317

bevidsthed, 102

definition, 107, 117, 137, 167, 173

fire arme, 502

forberedelse til at bestige det faste, 254

formens mysterium, 286

fremskridt på, 144

funktion, 262

Helligånden, 180

herskende planeter, 121-123

indflydelse fra the Pointer, 183

integration, 519

invokation, 518

karakteregenskaber, 117-118

mål, 153

opnåelse, 145, 317

overgang fra, 514, 518

på Lemuriens tid, 151

Solens virkning via Jupiter, 270

solsystem, 254

symbolik, 170

tegn, herskere, 172

uudviklet menneske, 358

åbenbaring, 286

Se også: Kors, almindelige.

faste –

aktivitet i dag, 153

aspirant på det omvendte hjul, 358

astrologer må studere, 304

begyndelse og fuldendelse, 143

bestigelse af, 96, 104, 107, 116, 138, 185, 254, 514, 515

bevidsthed, 103

centre aktiveres, 270
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definition, 107, 137

discipelskab, 144

energier, 185

esoterisk funktion, begyndelse, 152

fire arme, 502

frembringer tre tilstande, 518

frigørelse fra, 96, 104

funktion, 262

hemmelighed, 286

indflydelse, 94

indvielse på, 136

integration, 519

lys, 267

mantra, 516-517

mennesket på, 204-205, 208

mysterium, 286

mål og virkning, 267

natur af, 267

opgave, 173

opnåelse, 145, 149, 317

på Atlantis, 152

relation til historisk og kosmisk Kristus, 512

rette orientering, 518

Sol-aspekt aktivt, 270

solsystem, 254

virkninger, 134, 135, 266

Se også: Kors for korsfæstede Kristus.

for –

allestedsnærværelse, alvidenhed, almagt, 504

begyndelse, 503, 505

bevidsthed om planen, 506

discipelskab, 136-137, 502

Faderen, 505

form, 501, 504

Guds søn, 505

Helligånden, 505

indvielse, 503, 509

indvilligelse og aspiration, 506
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integration, 504

korsfæstede Kristus, 502, 504, 505, 506, 507, 509, 512, 514, 517-519

Se også: Kors, faste.

lys, 502, 504

menneskets cyklus, 504, 508

monadisk manifestation, 505, 508

opstanden Kristus, 503-504, 505, 508, 513, 519, 520

Se også: Kors, kardinal.

personlighed, 501, 504, 506, 507

planetarisk hierarki, 505

Shamballa, 505

sjæl, 502, 504

skjulte Kristus, 501, 504-511

Se også: Kors, bevægelige.

kardinal –

astrologer må studere, 304

begyndelse og fuldendelse på, 143

bestigelse af, 90, 92, 95, 96, 106, 107, 145, 152, 155, 221

betydning, 287

bevidsthed, 145

definition, 92, 93, 107, 137

fire arme, fortolkning, 220

funktion, 262

hemmelighed, 286

indflydelser, 94, 144, 293

indviet, 358

integration, 519

involutionære stade, 153

kraft, 152

opnåelse, 145, 318

relation til –

det faste, 98, 222

skabende hierarkier, 152

Saturn svækket, 104, 155

Sol-aspekt aktiveres, 270

solsystem, næste, 255

stråler og planeter styrer, 228

udtryk, 287
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Se også: Kors for opstanden Kristus.

kosmisk –

esoterisk betydning, 305

symbol, 316

Korsene –

antydninger til astrologer, 423

begyndelse og fuldendelse på, 143

definition, 236, 305

dominerende tegn, 313

energi, sammenligning, 142

evolution på, 117-119, 171

for –

indvielse, 190

Kristus, 117

grafiske symboler, 507

kosmiske, relationer, 81

og –

Saturn, 104

tegnene, 82-90

trefoldige sol, 109

relation til fire naturriger, 140

tre –

betydning i fremtidens astrologi, 420

forbindelse og sammensmeltning, 98

indflydelse, ledemotiv, 509

kosmiske, indbyrdes, forhold, 324

plads i sjælslivet, 434

på –

Golgata, symbolik, 83

indvielsens vej, 157

reaktion på, 464

tema, 509

virker i Jesu liv, 511

udvikling, 93

virkninger, 104, 105

Korsfæstelse –

af –

historisk Kristus, 286
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ånd, 503

kosmisk, betydning, 286

Kosmisk net, natur, 378

Kraft – Kræfter –

centre, latente kim, 47

fire typer påvirker Jordens personlighed, 31

koncentrering af, 428

planetarisk, påvirker personlighed, 373

påvirker planet, 373

strømmer gennem planeter, betydning, 24

tre strømme, 81

Krebsen, symbolik, 168, 288

Krig –

nylig, årsager, 488, 529, 531

på Atlantis, 152, 485

rensende, 261

Kriser –

definition og resultater, 431

forsagelses-, 64

individualiserings-, 322, 440

nuværende verden, årsager, kosmiske og systemiske, 370

og korsene, 84

orienterings-, 55

overvindelse af, 430

polariserings-, 123

punkt – punkter –

fremskyndes af Merkur, 496

i –

Libra, 214

planetarisk Logos' liv, 470-471, 491

ingen i Libra og Aries, 228

Leo-Libra-Capricorn, årsag, 247

tilvejebringelse af, 317, 430

påvirker menneskehed og hierarki, 398

sjælslivets, 100, 193, 427-430, 435

tegn for, 242

øjeblikke af rekapitulation, 428

Kristendom –
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hersker, 196-198

Paulus' indflydelse, 197, 199, 216

stråle, 196-198, 199

Kristus –

avatar, fire navne, 249

erfaring, forberedelse til, 243

historisk –

arbejde, 563

beherskelse af materien, 248

død, 540

faste kors' indflydelse, 512

forberedelse til bevidsthedsudvidelse, 145

genopstandelse, 440

i Getsemane, 571

indvier, 203

kardinale kors' indflydelser, 513

korsfæstelse, 286

lys, 562

og Buddha, 564

opfattelse, 287

sejr, 189

stråle, 562

symbolik, 158

udtalelse, 526

undervisning, 336

verdensfrelser, 223

vilje, 524, 526

Se også: Jesus, mesteren..

kosmisk, 69, 176, 180, 184, 186, 213, 214, 223, 316, 512

symbolik –

afviser at være, 46

anden fødsel, 69

barn, 187, 247, 249, 289, 352, 565

bevidsthed, 227, 243, 293, 426, 435, 439, 451

fødsel, 99, 100, 202

i form, åbenbaring, 309

iboende, 238, 253, 255, 404

kors, 358
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korsfæstelse, 355

princip, 43, 184, 240, 247, 249, 257

skjulte, 566

tegn, 261

væsenet, 231, 242, 250, 289, 313, 344, 426

Krokodille. Se: Capricorn.

Krokodiller –

mysterium, 150

symbolik, 146

Kumaraer, fem, 40

Kundalini –

aktiv og latent, 618

logoisk, cirkulation, resultat, 619

opstigende, 270, 273

solar og planetarisk, 50

virkning på triangel, 618

Kvadrater, beskæftigelse, 277

Kvaternitet, esoterisk, påvirker mennesket, 272

Kærlighed –

definitioner, 446, 563

fortolkninger, 525

fra Gud, 316, 432, 533

gennem overførende vilje, 564

relation til vilje, 554

sand, manifestation, 492

til menneskeheden, grundlæggende, 409

tilegnelse for Taurus-menneske, 356

viljesaspekt, 562

åndelig, i Capricorn, 225

Kærlighed-visdom –

stråle. Se: Stråle, anden

udvikling af solsystem, 446

L
Legeme –

astral –

konflikt, virkning fra Gemini-Sagittarius, 323

værdi, 293
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fysisk –

astrologiske henvisninger, 26

død, 25

Geminis indflydelse, 332

herskere, 26, 194, 196, 199

permanente atom, 276

relation vil personlighed, 375

Taurus' indflydelse, 343

kausal –

hus, 460, 462

skaber manifestation, 620

mekanisme, type, 468

udtryk, Sagittarius, 267

æterisk –

betingende, 323

domineres af anden stråle, 319

forbundet med Gemini, 319, 323

formidler af sjælsenergi, 319

forståelse, 378

funktion, 319

Geminis forbindelse til, 3l9

Jordens, 21

kosmisk, 18-19, 36

liv, 53

menneskets, egenskaber, 19, 20

planets –

forvandle, 433

solsystems og syv systemers, 18-19

triangler, 379

Se også: Centre.

Lemurien, reaktion på zodiakale tegn, 151

Leo –

aktivitet –

i dag, 153

ved individualiseringen og på Atlantis, 485

Aquarius' balance, 266

aspekt, 181

aspirant, fremskreden, historie, 283
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astrale permanente atom, 275

beskæftigelse, grundlæggende, 423

betydning, 59, 64, 140, 149, 183, 233, 251, 267, 278

betydningsfuld, 147, 260, 261, 262, 279, 442

bevidsthed, 64, 135, 138, 167, 168

brændende grund, 267

discipelskab, 63

dominerende i dag, tiltager, 488

energi – energier –

brændpunkt og formidling, 270

fra –

Polarstjernen, 181, 183

Store Bjørn, 382

overførsel gennem Saturn, 400

sammensmeltning med Aquarius-kraft, 263

esoterisk planet, 423

forberedelse til første indvielse, 404

fuldkommen, sjælsstråle, 280

funktioner, 425, 445

grundprincip, 262

gruppebevidsthed, 519

Guds ild, 267

henvisninger til Den hemmelige lære, 609

herskere, 267, 459, 486

i Vandbærerens tidsalder, 259

ild, 267

indflydelse på historisk og kosmisk Kristus, 512

indflydelser –

i dag, 486

Solens, Uranus' og Neptuns brændpunkt, 278

individets fødested, 101

individualiseringskrise, 242

individuel reaktion på, tre typer, 302

indvielse, 136, 268, 279

indviet, 273, 315

kanal for kraft, 81

koncentration, 210

kraft til omformning, 436
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kræfter, anden stråles indflydelser, 158

ledemotiver, 283

lektie på faste kors, 206

Leo-menneske –

rede til indvielse, horoskop, 271

virkning fra Uranus, 281

lutring, 267

lys, 267, 299

modtagelse og overførsel af energi, 387

navne, farve, energi og plan, 41

opnåelse, 441

overførsel af vilje til Jorden, 553-558, 560-561

personligheds integration, 439

planetariske indflydelser, 276

planeter, 41, 87, 487, 532

relation til –

Aquarius, 140, 263, 274, 284, 438

Aries, 274

Cancer, 278, 284

Capricorn, 261

Jupiter, 276

Libra, 274

Mars, 276

Merkur, 271

Neptun, 276

Polaris, 181

Sagittarius, 438

Scorpio, 261, 271

Sirius, 272

Solen 270, 276

Uranus, 276

Venus, 276

Virgo, 147

sammenligning med Sagittarius og Aquarius, 164

Saturn i, 282

selvbestemmende, 281, 282, 283

selvbevidsthed, 138, 261, 264, 267, 282, 398, 400, 439, 448,

519
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selvet, 560

sensitivitet, 268

sjælskrise, 427, 429

»slagmark«, 279

Solen i, 66, 134, 140

Solen, Libra opstigende, vendingspunkt, 172

sphinx, 262

stråler styrer og influerer, 41, 86, 280, 442, 487, 532

tankekraft, 282

to mysterier, 147

transmutation af følelse-begær, 271

udeladelse og tilføjelse til zodiak, 151

udtryk, 264

Uranus i, 282

verdenstjenere, 223

vilje-til-at-herske, 263

vilje-til-at-manifestere, 398

vilje-til-selvbestemmelse, 397

virkning på –

Aquarius–menneske, 130

disciple, 153, 154

lovgivning, forudsigelse, 219

mennesket, 430

Leo-Aquarius –

Gemini triangel, 315

samspil, 307

Leo-Capricorn-Pisces triangel, 399, 485-486, 489

Leo-Libra –

Capricorn –

krisepunkter, 247

triangel, 243, 440

Sagittarius triangel, 431

Leo-Pisces-Capricorn triangel, 406, 407-408

Leo-Polaris-Pointer triangel, 437

Leo-Sagittarius-Aquarius triangel, 383, 445

Leo-Saturn-Shamballa triangel, 394, 397

Leo-Scorpio-Capricorn triangel, 261, 271

Leo-Virgo –
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betydning og inddeling, 212

Pisces triangel, 264, 425-427, 427

Libra –

adgang for sjæl til Shamballa, 159

balance, betydninger, 159, 195, 214, 225, 228, 229, 243, 285, 326

betydning, 212, 230

bevidsthed, 138, 209

dekanater, 230

dominans, forudsigelse, 225

dualitet, 59

eksoterisk hersker, 486

esoterisk hersker, 86, 223, 224, 227

funktion i nye tidsalder, 495, 496

herskere, 223, 224, 227

hjulets vending, 100

indflydelse –

forstærkes, forudsigelse, 219

i dag, 491

på –

det udviklende menneske, 55

historiske og kosmiske Kristus, 513

tankens udvikling, 55

individuel reaktion, tre typer, 303

kontemplation, 210

kontrol af prøvestadiets vej, 229

kriser, 242

kræfter fra Plejaderne, 317

ligevægt, 156, 329

lovgivning, 218-220, 224, 225

lys, 299

Mars, 229

menneskeligt tegn, 223

menneskets erfaring, forudsigelse, 214, 215, 219

nøgleord, 230

og tredje stråle, verdens status i dag, 444

opstigende, Leo-Sol, punkt for vending, 172

overførsel af vilje til Jorden, 567-570

penge, 224, 225
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planeter, 86, 532

planteriget, 225

på indvielsesvejen, 157

relation vil den enkelte, 427, 431

samarbejde, 93

Saturn, 223, 227, 229

seksualitet, 215, 224

skabende hierarkier, 155

slag i Bhagavad Gita, 219

slægtskaber, 41, 156, 222, 223, 226, 354

Solen i, 229

stråler styrer og influerer, 41, 86, 444, 532

syntese, 229

udtryk, 447

Venus, 223, 224, 227, 354

Libra-Aries vekselvirkning, 306

Libras vægtskåle, 211, 214, 229

Ligevægt, i livet, 159, 171

Ligevægtskrise, 242

Ligevægtspunkt –

i dag, 491

Se også: Libra.

Liv –

brændpunkt, betydning, 463

definition, 386, 534

indstrømning til planet og menneske, påstand, forslag, 33

manifesteret, tre aspekter, 381

Livets hjul –

almindelige –

indflydelse fra faste kors, 116

lidelse, 338

menneskeheden i dag, 375

sjæl, 28, 344

Uranus, 207

balancepunkt i Libra, 100, 171, 210, 275

dobbelt aktivitet, 102, 251

fremskridt som personlighed eller sjæl, 257

første vending, 152
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kontrol af modsætningernes par, 314

Leo med Libra opstigende, 172

Libras betydning, 171

omvendte –

funktioner af æterisk legeme, 319

indflydelse på menneskeheden, 405

lektie i Capricorn, 159

samspil mellem modsatte tegn, 307

relation til åndelig udvikling, 102-105, 113, 116, 144

retrograd bevægelse, 28, 61

Scorpio, 157, 203

stråle, udtryk, 91

Taurus, 339

to bevægelser, forskel mellem, 61, 102, 211

tre slags i, 94

vending, 335

Logoi, planetariske –

foranderlighed, 244

modtagelse og overføring, 86

Logos –

for –

ikke-hellig planet, bevidsthed, 455

hellig planet, bevidsthed, 456

solsystemer, fokuseret bevidsthed, 456

laveste principper, 53

legeme –

fast fysisk, 52

involutionær materie, 52

planetarisk –

centre. Se: Centre, logoiske.

energi, 21

horoskop, 61

indvielse, 271, 372, 424, 488

inkarnation, 611

kvalitet, 31

legeme, brændpunkter for åndelig energi, 471-477

liv –

krisepunkt, 470-471
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overensstemmelser, 159

oprindelse, 612, 613

personlighed, 328

problem, 446

relation til zodiakale tegn, 29

skæbne og liv, 29

stråler, 559

positiv og negativ kraft, formidlere, 37

relation til kosmisk ægteskab, 47

solar –

energi fra, 51

energier, 377

karma, 50

kærlighed, 51

personlighed, fire tegn, 180

skæbne, 247

stråle, 182

udtryk, 45

tilegnelse af fast legeme, 619

vedvarende anspændelse, 555

London –

center, tjeneste, 471

del i menneskets frigørelse, 327

New York-Darjeeling triangel, 414

stråler, 415, 472

tegn, 415

udfaldsport for åndelig kraft, 413-414

Lotus –

egoisk –

central knop, relation til sjæl, 375

strubecenter-sakralcenter triangel, 388

tolvbladet, 51

Loven –

definition, 401

om –

adskillelse, 434

affinitet, 244

analogi, 19, 380, 410
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genfødelse, 284, 294, 295

hensigtsmæssighed, 381

materie, 402

modsætninger, 365, 469

syntese, 472

universet, 401

Lovgivning –

afhjælpning, forudsigelse, 219

behov, 218

under Libra, 218-220, 224, 225

Lyd –

invokerende, 514

vision, relation til monade, 376

Lys –

fra –

Aquarius, 267, 300

Aries, 299

Buddha, 562

Cancer, 299

Capricorn, 170, 237, 238, 299

central åndelig sol, 356

evige visdom, 474

faste kors, 267

fem naturriger, 510

Gemini, 299

intuition og tænkning sammenblandet, 565

jordisk triplicitet, 237

Kristus, 562

Leo, 299

Libra, 299

Pisces, 300

Sagittarius, 299

Scorpio, 267, 299

syv –

menneskelige centre, 510

plan, 510

Taurus, 156, 237, 238, 250, 263, 267, 299, 340, 351, 356,

389
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tolv –

skabende hierarkier, 510

tegn, 510

Virgo, 237, 299

Vulkan, 356

zodiak, 298-300

fuldkommengørelse, 510

hemmelighed, 156

kors af, 266, 502

sammensmeltning, 170

triangler, 448

Se også: Illumination.

Lære, Den hemmelige –

astrologisk nøgle, 17

citater, 93, 542

sammenkædes med, 264

Løven og enhjørningen, mysterium, 147

M
Magt –

stråle for. Se: Stråle, første.

transcendering, bevidsthedscenter, 558-559

Makara –

mysterium, 150

Se også: Capricorn.

Manifestation, årsager, 336

Mantra, okkult, 515-518

Manu-bodhisattva-mahachohan triangel, 617

Mars –

dualitet, 196

død, 96, 197, 198-199

forbindelse med center, 80

formidler ved indvielse, 186

godgørende, 195

henvisninger, 595-596

hierarkisk slægtskab, 54

i –

Aries, 99, 101, 104, 195
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Capricorn, 160

Libra, 229

Sagittarius, 172, 195

Taurus, 363

Virgo, 229

indflydelse, mål, 199, 200

kanal for sjette stråle, 99

relation til Pluto, 459

renselsesmetoder, 95

stråle, 99, 167, 175, 194, 197-198, 203, 459

videnskab, 199

virkninger på –

Cancer-menneske, 293

Gemini-menneske, 331

indviet, 72

kristendom, 197

Scorpio-menneske, 194, 195

Massebevidsthed, 283

Materialisme –

i vest og øst, 490

overvindelse, 443, 451

Materie –

evolutionær, manifestation, 53

involutionær, i logoisk legeme, 52

sejr, 161

stråle, 205

udstråling, 300

Materielt udtryk, triangel, 343

Meditation –

definition, 556

for disciple og indviede, 272

over –

brug af Shamballa-energi, 530

tolv tegn, 450

stadier, overensstemmelse med tegn, 210

Mediumitet, astrologiske indikationer, 118, 119-120, 172

Menneske –

666 og 999, betydning, 387
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almindelige –

stjernebilleder og planetariske herskere, 68

triangel, 394-395

bevidst reaktion på Shamballa-kraft, 398

cyklus, kors, 505

form, 52

forståelse, vækst, 448

fremskredent –

reaktion på tolv tegn, 302-303

triangel, 396

fremskridt i zodiaken, tre måder, 239

frigørelse, 59

fysisk plan udtryk, påvirkende faktorer, 55

gennemsnits- –

centre påvirket af zodiakale tegn, 31

energibrændpunkt, 77

personligheds horoskop, 449, 450

zodiakale indflydelser, 36, 90

inkarneret, betinget af skabende hierarkier, 60

liv, højeste og laveste udtryk, tegn, 291

plads og betydning, 47

prototyper, 48, 49

reaktion på tolv tegn, 301-304

reaktionsmekanisme, 185

store opgave, 126

symboler, 346

tegns betydning, 164

trefoldig, udtryk, 60

uudviklet –

reaktion på tolv tegn, 302-303

zodiakale indflydelser, 36, 301, 463

Se også: Menneskehed.

Menneskehed –

almindelig –

horoskop, 464

planeter hersker, 464

triangel, 394-395

aspekt, 148

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



bevidsthed, forudsigelse, 324

budbringer, 187

erfaring gennem Pisces, 97

evolutionsmål, 30

fordeling af energier, 187

fremskridt, fremsyn, 523

fører til discipelskab og indvielse, 437

første –

indvielse, 404

stråle erfaring, 157

i dag –

balance, 491

behov for Sirius-Leo-Uranus, kombination, 404

blændværk, 342

discipel, status, 515

enhed, 436

frihed, afkortning, 342

illusion, 311

indflydelse fra –

Saturn, 229

Taurus, 339, 341-342

indflydelser fra triangler, 341, 377, 394, 406, 407, 419, 438, 440,

485-486

indgang i Aquarius-tidsalderen, 162, 219, 229, 339

krisepunkter, 214, 258

kristendom, 199

nye tidsalders tendenser, 206, 207, 229, 283, 337-338, 342, 350, 469,

486, 488, 494, 516

prøver, 189, 214

psykiske evner, 200

på prøvestadiets vej, 229

reaktion på indre tankeliv, årsag, 374

status, 154, 241, 515

stråleaktiviteter, 199, 201, 405, 486

vending på hjulet, 375

virkning på Jorden, der bliver hellig, 469

virkninger af kriser i planetarisk Logos' liv, 470

økonomisk konflikt, 343
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ånd og materialisme, 153, 219, 259

Se også: Menneske.

indvielse, 489

integration, 519

kors for, 507

logoisk center, 409, 411, 412

masseoverførsel fra bevægelige kors, 518

mental udvikling, problem, 446

modtagelse og overførsel af energier, 387

nifoldigt energipres, 23

samarbejde med den Ene, 557

selvbevidsthed, 489

stjerne styrer, 184

store indflydelser, 22

stråle, 411

tilnærmelse til hierarki, 398

Mental perception, evokation, 447

Merkur –

abstrakt tænkning, 321

beslægtet med Leo, 271

betydning, 324

dualisme, 334

energier fra Plejaderne, 382

fremskyndelse af krisepunkt, 496

funktioner, 95, 248, 256

henvisninger, 596-597

hjælp til bevægelige kors, 317

i –

Aries, 495

Sagittarius, 179

Scorpio, 194, 202, 495

Virgo, 240, 256, 495

indflydelser, 72, 141, 202

Logos' tænkeevne, 328

modtagelse og kraftoverføring, 81

renselsesmetoder, 95

slægtskaber, 54, 95, 98, 99, 141, 271, 325-327, 330

stråler, 99, 122, 173, 175, 179, 246, 255, 321, 495
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tegn, hersker, 98, 240, 320-321, 495

veksler med Solen, 126, 258

virke, 394

virkninger på Cancer-menneske, 293

Vulkan og Solen, syntese, 127

åbenbarer af åndelig triade, 321

årsag til –

konflikter på Jorden, 325, 327

vekselvirkning mellem Jorden og stjernebilleder, 324

Mesteren –

astrologisk horoskop, 420

gruppe, definition, 203

K. H., stråle, 562

Morya, stråle, 562

Mestre –

arbejde, 531

bedømmelse af disciple, 90

mål, 535

Sagittarius og Capricorn, 223

trefoldig reaktion, 419

Milten –

forbindelse med Jorden, 81

funktion, 79

Mineralriget –

brug, 350

hemmelighed, 225

logoisk center, 413

Modsigelser forsvinder, 410

Modsætningernes par –

afbalancering, 224, 230, 275

Gemini-indflydelse, 314

kamp, 168, 193, 195, 215, 426

kors for, 501

tiltrækningskraft mellem, 461

vekselvirkning, 355

Monade – Monader –

bevidsthed, 255

energier påvirker, 46
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funktion, sand vision, 376

impuls, 274

indflydelser, 29, 424

inkarnation, 44, 45

inkarnerende, kors, 92, 505, 508

livscyklus, 372

menneskelige, hierarki, 49

mål for stræben, 547

nyorientering, 193

prototyper, 44

reinkarnerende, 98

udtryk, 29

vilje, 538

vilje-til-magt, 35

Monadisk liv-sjælsenergi-personlighedskraft-triangel, 417

Morya, mesteren, stråle, 562

Moses, symbolik, 158

Mysterier –

genopbygning, 403

ydre fremstilling, 444

Mystisk, bevidsthed, definition, 278

Mål –

menneskehed, 30

åndeligt, individuelt, henvisning, 25

Måneherrer –

arbejde, 43

definition, 174

hersker, 253

stråle, 202

virkning fra Mars, 202

Se også: Skabende hierarki, sjette.

Månen –

betydning, 122

evakuering, 404

Geminis virkning, 319

hersker i tegn, 69, 240, 291, 308

i –

Capricorn, 160
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Scorpio, 207

Taurus, 361, 362

Virgo, 240, 250, 253

indflydelse, 21, 26, 72, 271

kontrol, 273

natur af, 21

område, 176

opløsning, 372

slægtskaber, 22, 98, 122, 142, 241, 249, 330, 459

stråler, 133, 175, 240, 246, 255, 271

tilslører –

planeter, 21, 202, 240, 249, 292, 461

Uranus, 404

tilsløret planet, henvisninger, 598

triangel, virkning, 274

virke, 133, 249

(Vulkan) esoterisk hersker af Virgo, 240, 250

N
Naturrige – Naturriger –

og planeter, 586

på Jorden, nyt, 441

tre lavere, aspekter, 225

Nedbryderens stråle. Se: Stråle, første.

Neptun –

henvisninger, 599-600

hersker –

for –

Fiske-tidsalderen, 203

hus, 460

over Cancer, 69, 201, 291, 308

i –

Cancer, 161, 201, 202, 251, 310

Capricorn, 161

Virgo, 161, 257

indflydelse –

i fuldkommen Leo, 281

på discipel, 202
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indledning af nye tidsalder, 201

indvier, 203

kontrol, faktor i evolution, 278

mystisk bevidsthed, 278

planet, hinsides, virkninger, 280

reaktion på, 460

Solens formidler, 269

stråle, 201, 203, 270, 271, 280, 460

tilsløret af Månen, 202, 249, 292

utilsløret, 293

virkning på indviet, 72

Nervesystem, Gemini styrer, 332

Net, æterisk, natur af, 433

New York –

center –

stråler, 414, 472

tjeneste, 472

tegn, 415

udfaldsport for åndelig kraft, 413-414

Ni –

betydninger, 242

energier, 255

stjernebilleder og tegn, 254, 291

Nifoldig energi, pres på menneskehed, 23

Nye Testamente, astrologiske symboler, 158

Nye tidsalder –

astrologer, arbejde, 358

Capricorns funktion, 496

civilisation, 201, 239, 488, 493

forudsigelse, 201, 451, 488

indledning, 201, 402, 439, 443, 451, 518

karakteregenskaber, 402, 439

stjernebilleder, 495

Nyorientering –

efter krig, 338

i Scorpio, 189, 192, 193, 220, 289

stjerne, 183

typer, 105, 167, 185
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Se også: Livets hjul, omvendte.

Nærværelsens engel –

ansigt til ansigt med, 155, 192

og Tærskelens Vogter, indbyrdes kendskab, 58, 155

Se også: Skabende hierarki, fjerde; Sol-engel.

O
Occident (vesten), stråler, 476

Offerets –

herrer, 47, 114, 176

og viljens herrer.

Se: Hierarki.

Okkult bevidsthed, indflydelse fra Uranus, 278

Okkultisme –

centrale begreb, 253

definition, 515

esoterisk grundlag, 98

kraft, tilnærmelse, 200

område, 30

planet for, 396

Omgivelser, astrologiske henvisninger, 54

Ondskab –

kosmisk, 403

modstand mod, 402

nedbrydning, 488, 527, 528, 529, 531

urgammel koncentreret, indstrømning, 528

væsener besætter tyske ledere, 491

Opstigende tegn –

energier –

kontrol og styring, 56

reaktion på, 55

indikationer, 25-26, 37, 434, 449, 464

Se også: Ascendant.

Ord –

fører til sammensmeltning, 156

magtfulde, 492

om frigørelse af karma, 156

Orden, princip for, stråle, 542, 547
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Organisering, stråle, 542

Orient (østen), stråler, 476

Orientering –

forkert, 233

mod sjæl og hierarki, 409

rette, kors for, 518

Ottende sfære, styrte ind i, 46

P
Paulus, virkning på kristendom, 197, 199, 216

Penge –

stråle, 226

tegn, 343

under Libra, 224, 226

Personlighed –

aspekt af integreret »selvhed«, 341

død, 25, 95-98, 207

fremskridt, 91, 106

fysiske legemes funktion, 375

Guds søns moder, 249

henvisninger, 464

hersker, 195

hjælp fra horoskop, 24

horoskop, 24, 26, 55, 102, 464

horoskop, gyldighed, 449, 450

i Scorpio, 138

indflydelser, 109

intelligente hengivne, hjælp fra sjælens horoskop, 424

Jordens, påvirkende kræfter, 31

kontrol, 253

kors, 501, 504, 506, 507

kristusbarnet, virkeliggørelse, 422

livscyklus, 372

magt, formindskes, 320

manifestation, 102

og sjæl, afbalanceret forbindelse, 170

opvågnen til sjælskontrol, 273

prøver, 189-191, 192
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på bevægelige kors, sjæl på faste, 173

påvirkende kræfter, 372

reaktioner på planeter, kontrol, 23

sjælens sammensmeltning og mellemled, 461

skæbne og forløb, indikation, 24, 26, 464

stråle, 25, 465

tiltrækning af højere kræfter, 134

udtryk, modsatte tegns samspil, 306, 307

vilje-til-viden, 35

virkning fra –

sjæl, Uranus, 273

Solen, 273

Vulkan-Neptun-Uranus triangel, 202

Se også: Tærskelens Vogter.

Pisces –

aktivitet ved individualisering og igen på Atlantis, 485

aspekt i Jesu liv, 511

begyndelse og fuldendelse, 143

begær, guddommeligt, fuldbyrdelse, 214

beskæftigelse, grundlæggende, 423

betydningsfuld, 42, 140, 509

bevidsthed, evolution, 168

dekanater, 127

dualitet, 59, 112-114

død, 96, 97, 98, 150, 198, 199

energier fra Sirius, 382

enhed, 264

esoterisk –

omega, 253

planet, 423

evokation, 492

forbindelse med skabende hierarki, 40, 42

formidling, 118, 402

frigørelse, 353

fuldbyrdelse i, 253, 353, 435

Gemini og Virgo-indflydelse, 125

grundtoner, 113

henvisninger til Den hemmelige lære, 609
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herskere, 68, 86, 120, 121, 125, 460, 486, 487, 532

højere aspekt, karaktertræk, 426

indflydelse –

fra Shamballa, 290

på –

indviede, 153, 154

menneskeheden, 427, 431, 486

individuel reaktion, tre typer, 303

Jupiter i, 256

kanal for kraftstrøm, 81

kraftig virkning i dag, 396

kristusbevidsthed i form, 313

lys, 300

massevirkninger i dag, 485

mediumitet, 114, 118, 119-120, 172

menneskets mål, 176

modtagelse og overførsel af kraft, 387, 402

nøgleord, 127

opstigende, Cancer-Sol, medier, 172

overførsel af vilje til Jorden, 561-565, 566

personlighed, 114, 119-120, 172

Pisces-menneske –

faste kors' virkninger, 116, 116-118

på –

bevægelige kors, 115-119, 171, 440

indvielsens vej, 157

sensitivitet, 511

prøve, 190

renselse, 262

renselsesmetoder, 95-97

slægtskaber, 40, 253

Solen, Cancer opstigende, 172

Solens passage ud af, 371

stråler styrer og influerer, 42, 86, 121, 158, 487, 532

symboler, 113, 158, 288

temperament, virkning fra Virgo, 114, 120

til Aries inkarnation, retrograd bevægelse, 28

udeladelse og tilføjelse til zodiak, 151
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udgangspunkt for 25.000 år siden, 312

verdensfrelsere, 28, 64, 135, 223, 240, 245

verdensfrelserens fødsel, 240

vilje til offer, 397

virkning på –

Aquarius-menneske, 131

indviede, 153, 154

Pisces-Capricorn-Aquarius triangel, 353

Pisces-Uranus-hierarki triangel, 394, 396

Pisces-Virgo vekselvirkning, 308

Plan –

astral –

afbalancering af modsætningernes par, 159

Mars' energi i dag, 200

polarisering på, 65

buddhisk, Logos' center, 51

emotionelle, prøve, 190

fysisk –

indvielse, 276

prøve, 190

udtryk, 202

kosmisk –

astral, 537

fysisk, 537

mental, 537

mental, prøve, 190

æterisk –

fysisk permanent atom, 275

Se også: Legeme, æterisk.

Planen –

definition, 352

fuldførelse, 322

grundlæggende, 490

modtagelighed for, 189, 506

natur af, 536

opfattelse, 178

tema, 268, 538

tjeneste for, 278, 281, 295, 310, 336, 337
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tre katalysatorer, 149

åbenbaring, 341

Planet –

hellig –

definition, 329, 410, 455

Logos for, 456

ikke-hellig –

definition, 329, 455

Logos for, 455

sammenkædning, energier og kræfter, 33

Planetariske –

herskere, tabel, 68, 70

kræfter, kontrol og styring, 56

ånder, status, 38

Planeter –

aktivering, 33

brug af stråler, 463

eksoteriske –

brug ved horoskopopstilling, 463

henvisninger, 464

stråler og centre, 467

energier, 19, 22, 27, 33, 56, 174

esoteriske –

brug ved horoskopopstilling, 463

henvisninger, 464

i stedet for eksoteriske, 461

indflydelse, 260

relationer, 200, 448

stråler og centre, 467

funktion, 243

hellige –

energikilder, 86

navne, 587

og ikke-hellige –

forskel, 244, 457, 461

herrer for, 244

opstilling, 458

relation til Store Bjørn og syv stråler, 532, 537
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triangel, 246

virkning på indviedes centre, 462

æteriske net, 433

henvisninger til Den hemmelige lære, 578-583

ikke-hellige –

aktivitetsperiode, 56

opstilling, 458

indflydelse, på –

personlighed, 24

tre bevidsthedsplan, 200

indflydelser, indikation, 24

kraft strømmer gennem, betydningsfuld, 24

opstilling, 586-587

opvågnen, 24, 38

reaktioner på, kontrol, 23

relation til –

menneskelige centre, 462

strålers udtryk, 257

»skjulte«, 15

stråleindflydelser, centres relation til, 462, 467

stråler fra, opstilling, 464

tilsløret af –

Månen, 461

Solen, 461

tolv –

manifesterende, 585

styrer tolv huse, 54

varierer efter den enkeltes stade, 67

virkninger, 35

Planteriget, 225, 412

Plejaderne –

astrologiske slægtskaber, 39, 54, 85, 109, 181, 186, 246, 537

energi – energier –

fra, slægtskaber, 377

overførsel til personlighed, 387

virkning på prøvestadiets menneske, 422

indflydelser, 23, 35, 109, 167, 246

prana, 456
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reaktion, 456

stråles arbejde, 537

syv søstre, henvisninger, 592-593

tankens evolution, 611

udtryk, 456

Plejader-Cancer-Venus triangel, 377

Plejader-Store Bjørn-Jorden triangel, 614

Plejader-Store Bjørn-Solsystem triangel, 340

Pluto –

arbejde i dag, 492, 493

betydninger, 121, 122, 123, 175

dominans i verden i dag, 442

død, 175, 198

esoterisk –

hersker i Pisces, 86, 121-122, 125

tilnærmelse til Jorden, 459

forbindelse med solar plexus center, 80

henvisninger til Den hemmelige lære, 600

hus styret af, 460

indflydelser i dag, 486

opdagelse, 111, 157, 182

reaktion på, 460

relation til Mars, 175, 459

stråler, 175, 182, 246, 460

vilje, 182, 183

virkninger –

faktor for opdagelse, 111

på indviet, 72

ødelæggende, 175

Pointer –

Aries-Jorden triangel, 436

opnåelser, 436, 437

Polarisering på astralplan, 65

Polaritet, Jorden, ændring, 370, 371

Polarstjernen –

funktion, 182, 183

indflydelse, 181, 182, 183

Polmodsætningers relation, sol og ascendant, analyse, 172
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Prana –

kosmisk, udtryk, 46

modtagelse, 79

relation til Plejaderne, 456

Principper, farver og ugedage, 585

Præcession af jævndøgnspunkterne, 28, 65, 235, 252

Prøver –

forhold, seks kræfter, 205

personlighed, 189-191, 193, 195, 200, 202

Prøvestadiets mennesker –

problemer, 461

virkning af energi fra Plejaderne, 422

zodiakale indflydelser, 37

Psykisk –

natur, lavere, kontrol, 308

sanser i dag, 200

R
Race – Racer –

fødsel af, 159

historie, resumé, 212

nye sjette, nødvendig energi, 397

rod, mål, 412

Reaktionsmekanisme, 57, 373, 447, 494

Regeneration –

indflydelse fra korsene, 105

tegn for, 201

Regulus, betydningsfuld, 219, 273

Reinkarnation –

formidles af Taurus, 344

i universet, 284

tema, fordrejet, 288

virkelige sandhed, fremkomst, 295

Se også: Inkarnation; Loven om genfødelse.

Reinkarnationer, forskellige tegn og stråler, 465

Religion, kommende verdens-, 272, 322, 525

Renselse –

gennem –
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Aries, 95, 96, 98

Leo, 267

Pisces, 96-97

Scorpio, 96, 97, 262

processer, 261-262

verdensomspændende, 339

Se også: Brændende grund.

Ritual, stråle for. Se: Stråle, syvende.

Rum –

væsen, 16, 17-18

æter fra, betydning, 18, 19

Rum-tid, begreber, 294

Rummets æter, betydning, 18, 19

Rusland –

ateisme, 492

energi, sammensmeltning, 479

Rygsøjlens basis-solar plexus-hjerte triangel, 619

Rytme –

brug af, 402

etablering af, 430, 437

Rød, farve, Mars, 196, 199

S
Sagittarius –

aktivitet, konflikt på Atlantis, 485

aspekter af form og sjæl integreret, 313

beskæftiger sig med den enkelte, 427, 431

betydning, 59, 64, 164-166, 177, 178, 236, 267

bevidsthed, 167, 168, 177-179

billede på koncentreret energi, 509

dekanater, 179

discipel, 63, 157, 175, 176, 202, 253

energi –

fra, 328

i Jesu liv, 511

erfaring, forberedelse til, 194, 202

esoterisk hersker, 323

forberedelse til Pisces-erfaring, 199
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funktioner, 445

grundprincipper, 166

herskere, 172, 174, 176

hierarkisk slægtskab, 54

ild, 267

individuel reaktion på, tre typer, 303

inspiration, 211

intuitiv modtagelse, 169

Jupiter, 256

kama-manas, 178

konfliktens kræfter, 175

lys, 299

mål, 167

måneherrer, 253

nøgleord, 180

planeter, 86, 532

Sagittarius-menneske –

astrologiske overvejelser, 174

ensrettethed, 511

mål, 177, 178

på –

bevægelige kors, 116, 170

omvendte hjul, 117

virkninger fra bevægeligt og fast kors, 116, 117

sammenligning med –

Gemini, 334

Leo og Aquarius, 164

selvstyret, ensrettet, 333

slægtskaber, 41, 176, 178, 253

Solen i, 253

stråler styrer og influerer, 41, 86, 157, 443, 532

studium, henvisninger, 177

styrede perioden for subjektiv tilnærmelse, 66

styrer menneskets evolution, 66

tilbagetrækning fra form, 179

verdens indviede, mestre, 223

Sagittarius-Gemini samspil, fremskreden menneskehed, 307

Sagittarius-Virgo-Pisces triangel, 383
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Samklang, nødvendighed, 183

Sanat Kumara –

oprindelse, 617

reaktion på Store Bjørn, 553

viljesenergi, frigjort, 341

Sanser –

finere, forudsigelse, 200

hersker, 199

Saturn –

arbejde, 229, 400

betydning, 141, 155

betydningsfuld, 155

energier fra Store Bjørn, 382

formidler ved indvielse, 186

funktioner, 103

henvisninger, 601-602

hersker i Capricorn dekanater, 400

hierarkisk slægtskab, 54

hjælp til faste kors, 318

i –

Aries, 103

Cancer, 310

Capricorn, 158

Leo, 282

Libra, 223, 224, 227, 229

indflydelse på –

discipel, 72, 141, 398

indviet, 72

indikationer, 27

invokation, 496

karmas herre, 104, 155

Kristus, under, 158

modtagelse og overførsel af kraftstrøm, 81

og kors, 104

planeter hersker, 496

stråler, 176, 227, 560

virkninger på Cancer-menneske, 293

Saturn-Uranus-Merkur triangel, 399
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Scorpio –

arbejde –

i dag, 493

på vejen, 185

begær, åndeligt, sejr, 214

betinger de sidste stadier af vejen, 206

betydning, 59, 63, 140, 150, 180, 184, 188, 200, 435, 460

dekanater, 189, 208

del i nuværende forhold, 327

demonstration, 360

discipelskabets vej, 182, 229

dualisme, 248, 290

død, 96, 196, 198-199, 309

eksoterisk omega, 253

energi fra Sirius, 181

forberedelse til Capricorn-erfaring, 238

grundprincipper, 191

grundtone, 193

herskere, 86, 194, 459, 460

hierarkiske slægtskaber, 41, 43, 54

illumination, 211

indflydelse –

i dag, 244

på historisk og kosmisk Kristus, 512

indflydelser, 153, 154, 204

indvielse i, 137, 328

kamp, 152

kraft til omformning, 436

lys, 267, 299

Mars, 86, 186, 194-198, 229

Månen, 207

ni inkarnationer, 189

nuværende konflikt, 219, 220

ny planet opstigende, 208

nyorientering, 289

nøgleord, 208

og Taurus samspil, 194

opgivelse af begær, 186
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Paulus, 197

personlighed, 138, 189

planeter, 532

position i zodiak, 177

prøver, 189, 190, 193, 195, 200, 202, 206, 208, 311, 360, 435, 443, 486

på –

evolutionsvejen, 157, 169

fast kors, dekanat, 440

reaktion på, tre typer, 303

relation til –

Aquarius, 202-203

Aries –

Cancer og Aquarius, 204

Leo og Aquarius, 180

Cancer, 201, 203

dualiteter i udviklingsmæssig henseende, 495

Gemini og –

Jorden, 326

Merkur, 327

Leo og Capricorn, 261, 271

Virgo, 747

Virgo, Aries og Gemini, 247-248

renselsesmetoder, 95, 97, 262

sjælens kriser, 427, 429

Sol eller Scorpio opstigende, 204

stråler styrer og influerer, 41, 86, 194, 196, 201, 203, 443, 444, 532

tilbage til, på omvendte hjul, 220

tænkeevne, 126, 169, 179

Uranus, 206, 363

vending på hjulet, 157

Venus, 207

virkning på –

disciple, 63, 153, 206, 223, 290, 486

indviede, 153, 154, 289

mennesket, 430

virkninger i dag, 189, 200

Scorpio-Sirius-Mars triangel, 437

Scorpio-Taurus-Pisces triangel, 190, 440
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Scorpio-Taurus samspil, 306

Seks, betydning, 123

Seksualitet –

i kristendommen, 197, 216, 217

Libra, 215, 225

problem, 215-217

Scorpio, 191, 196, 201, 215

Taurus, 215

virkelige natur, 349

Selvbestemmelsens ånd, 559

Selvbestemmende i Leo, 281, 282, 283

Selvbevidsthed –

definition, 262

i Leo, 261, 267, 282

indflydelse fra Solen, 278

masse- og individuel, 266

opnåelse, resultater, 267

udvikling, 425, 426, 489

Selvet –

bevidst integreret, 279

højere og lavere, enhed, 278

Sensitiv reaktion, udvikling, 268

Sensitivitet –

discipels, 292

energier, 244, 245, 247

Gemini-menneskes, 333

guddommelig, 269

gudsmenneskets, 268

illumination og inspiration, 422

inkarnerende sjæl til formliv, 306

kontakt, 446

Leo-menneskes, 268

trefoldig natur, 392

Shaktier i skabende hierarkiers udtryk, 41

Shamballa –

aktivitet, relation til planetarisk Logos, 424

aspekt, 148, 519

energier strømmer igennem, 373, 377
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frigørelse til, 97, 135, 159

funktion, 29, 92, 183

gaver, 142

hierarkisk tilnærmelse, 398, 536

indflydelser, 290, 337, 408

integration til, 519

kors, 505

kraft –

advarsel, 408

evokation, 529

fremkommende, 298

gruppeanvendelse, 525, 529, 530, 531

indflydelse i dag, 405

nedværdigelse, 528, 529

resultat, 337, 338, 341-342

stråle, 350

udstrømning i dag, 486

udtryk, 525, 528, 533

virkninger, 470, 473

liv, tre aspekter, 526, 530

logoisk center, 409, 412

mellemled, 519

modtagelse og overførsel af energi, 387

opnåelse, 149

optagelse af energi, fra Store Bjørn, 341

overfører af energi, 29

relation til hierarki, 530

stjerne styrer, 184

Shamballa-hierarki-menneskehed triangel, 399, 433

Sirius –

aktivitet i solsystem, 537

astrologiske slægtskaber, 39, 54, 181

energier, 377, 378, 387, 421

fremskreden indviets virke, 273

henvisninger, 593

indflydelser, 23, 35, 85, 109, 181, 184, 185, 272

kilde til logoisk manas, 611

kontakt med, 272
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loge, 272, 317, 322

magnetisk kraft, 371

reaktion på, 456

relation til –

Gemini, 317

hovedcentre, 274

Leo, 272

stråle, 387

Sirius-Leo-Jupiter triangel, 378

Sirius-Leo-Merkur-Saturn, 272

Sirius-Leo-Uranus kombination, 404

Sirius-Plejaderne-solsystem triangel, 615-616

Sirius-Plejaderne-Store Bjørn triangel, 421-422

Sjæl –

arbejde, 265

astrologi for, 424, 437, 461

bevidsthed, 126

energier –

overførsel, 320

påvirker, 373

virkninger på personlighed, 134

forenes med form, 435

fremkomst og udtryk, 462

frigørelse fra form, 329

funktion af udsprungen knop i lotus, 376

fængsel, 27, 461

guddommeligt menneske, 269

hemmelighed, 286

hensigt, 490

hensigt, Aries, 274

historie, numerisk betydning, 204

horoskop, 434

horoskop, betingelser, 92

inkarnation, 311

inkarneret, sensitivitet over for formliv, 306

kontrol –

opvågnen til, 273

resultater, 24, 38, 293
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kors for, 502, 504

kraft, erkendelse, 26

krise. Se: Kriser, sjælslivets.

kvalitet, 468

legeme, 461, 462

lektie, 56

Leo, 267

liv, 100, 372, 434

lys, illumination, 169, 170

manifestation, 95, 102

menneske, indflydelse fra Leo, 405

modtagelighed, indikation, 25

mål, 464

nyorientering mod, 193

og –

form, syntese, 331

personlighed, afbalanceret slægtskab, 170

opgave, nøgle til, 349

opstigen af Kundalini, resultat, 273

personlighedskonflikt, 327

punkt i evolution, betydning, 329

på faste kors, personlighed på bevægelige, 173

reinkarnerende, subjektiv kvaternitet, 274

skaber død, 460

solsystemer, Jorden og mennesket, evolution i, 423

stimulering, inden for form, 55

tema om plan, 268

udtryk, modsætningers samspil, 307

valg af jordeliv, 310

vej, indikation, 434

verdens –

involutionær bue, 110

udtryk, 110

vilje-til-kærlighed, 35

virkning på personlighed, Uranus, 273

Se også: Nærværelsens engel; Sol-engel.

Sjælens mørke nat, 252

Skabelse i Pisces, forhold, 124

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



Skabende –

kræfter, fremkomst i Scorpio, 193

organer, formidler mellem, 80

Skabende hierarki –

andet, 44, 49, 241

eget-udtryk, 47, 48

femte –

forbindelse med syvende stråle, 39

formidler, 52

funktioner, 39, 42, 47

i Libra, 155

identitet, 42, 49

slægtskaber, 39, 40, 42, 49

fjerde –

herrer, 47, 114

hersker, 195

identitet, 39, 47, 48, 49, 175

Libra, 155

masseinkarnation, stråler, 173

navne, 176

nøgleord, 123

og fjerde stråle, 132

slægtskaber, 157, 201, 246, 247, 248, 264

stjerne, 168

strid, 175

første –

identitet og energitype, 44

Pisces, 40, 42

menneskelige, 39, 43, 46-49

ottende, hersker og forhold, 201

sjette –

definition, 53

hersker, 195

stråle, 202

Se også: Måneherrer.

syvende, identitet, 53, 252

tredje –

identitet, 45
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ikke-manifesteret, 250

Skabende hierarkier –

beskæftiget med manifestation, 48

definition, 38, 47, 52

deva, 39

esoterisk opdeling, 39

fire –

lavere, kræfter, 48

øverste, udtrykssfære, 52

fjerde til syvende, identitet, 47

formløs eller rupa-grupper, 48

funktioner, 47, 53

første –

fire, indflydelse og stråler, 42

til –

femte, stråler, tegn og energier, 40

fjerde, plan og kraft, 39

tredje, identitet, 48

herskende og hjælpe-hierarkier, 49

niende, tiende og ellevte, fingerpeg om agnis væsen, 42

numerisk data, 42

omtale af, 38-61

sjette –

og syvende, identitet, 53

til tolvte, navne, stråler, tegn og chakra, 41

to laveste, identitet, 52

tolv –

stjernebilleder, herskere og stråler, 70

udtryk, 40, 201

virkning på indviet, 245

virkninger på mennesket i inkarnation, 60

Se også: Bygmestre.

Skillelinje mellem to tegn, fejlagtig opfattelse, 131

Skoler, avancerede, 622-623

Skorpion, symbolik, 288

Skytten på hvid hest, symbolik, 165, 166, 169, 177

Slagmarkens kriser, 100

Slange, nihovede, 189
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Slanger for –

materie, visdom og liv, 569

ondskab og visdom, 196

Sol –

betydningsfuld, 267

central åndelig, 51, 109, 269, 270, 356

energi, formidling under indvielser, 73

esoterisk og eksoterisk hersker i Leo, 560

forhøjet, 103

fysiske, definition, 269, 270

henvisninger, 602-604

hersker i Leo, 267

hjerte, 108, 269, 270, 271, 356

hus-hersker, 460

i –

Aries, 65

Leo, 66, 134, 140, 172, 267

Libra, 229

Sagittarius, 253

indflydelse, esoterisk og eksoterisk, 442

kilde til bevidsthed, 267

kontrol, 273, 278

magt svækket i Aquarius, 140

Månen og Saturn samlet i et hus, 271

omløb i store zodiak, 371

passage ud af Pisces ind i Aquarius, 371

reflekteres af Månen, 271

rejse gennem zodiaken, 82

stråle, 157, 271, 274, 280, 460

står for Vulkan, 80, 356

tegn –

dominering og virkning, 55

energier, kontrol og styring, 56

i –

disciples horoskop, 464

indviedes horoskop, 464

indikationer, 25, 26, 37, 464

tilslører planeter, 269, 461
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trefoldig, 51, 109, 269

veksler med Merkur, 258

virkelige, 108

virkning på personlighed, 273

æterisk net, 433

Sol, Vulkan og Merkur syntese, 127

Solar plexus –

center, hersker, 80

hjerte-strube triangel, 619

Sol-engel – Sol-engle –

andet fald, 49

fald, 201

hemmelighed, 147

mål, 445

oprindelse, 103

vige for guddommelig nærværelse, 207

Se også: Skabende hierarki, fjerde.

Solen-Jupiter-Venus triangel, 274

Solen-Månen-Neptun triangel, 271

Solen-Uranus-Neptun triangel, 270

Solsystem – Solsystemer –

andet, formål, 267

del af stort hele, 549

egenskaber, 446

indre gruppe, centre påvirkes, 31

indstrømning af manasisk energi, 50

kvalitet, 31

natur af, 378

og korsene, 254

overensstemmelser, 35

seks –

relation til menneskeheden, 422

æteriske legemer, 19

stjernebilleder kontrollerer og beliver, 537

syv –

astrologiske slægtskaber, 35, 39, 54, 422

kors af lys, 504

udsagn om, 13, 16, 20
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væsen, 17

Sphinx, symbolik, 147, 212, 262

Stjerne – Stjerner –

beskæftigelse, 277

energi til tegn, 181-188

femtakkede, 57, 291, 346

Kristi, symbolik, 353

sekstakkede, 168, 227, 251, 277

Stjernebilleder –

beskæftiget med –

sammensmeltning af sjæl og form, 423

ydre udtryk, 423

disciples udvikling, 427, 428

energi, 22, 56

højner –

discipel, 429

menneske til discipelskabets vej, 430

i Den hemmelige lære, 576-577

indflydelse –

transcenderende, 38

virkning på tre plan, 200

indvirkninger, forandring af individets stade, 67

og –

planetariske herskere, ortodokse og ikke-ortodokse, 68-69

tegn, ni, 254

omdanner menneskeheden, 436

sjæl, aspekt, 35

solsystem, kontrol og energi, 537

som galakser, forskel fra tegn, 561

syv –

ansvarlig for verdens begivenheder, 154

slægtskaber, 59

tolv –

blanding af energi, 56

indbyrdes forhold, 54

modtagere af energi, 22

sammenkædede kræfter, 158

triangler, 548
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tre –

betingende, Sol-Logoi, blanding, 56

relationer, 548

ydre, analogi, 35

åndelige virkninger, 91

Store Bjørn –

aktivitet i solsystemet, 537

Aries-Pluto triangel, 378

astrologiske slægtskaber, 39, 44, 54, 86, 98, 246, 316

energier fra, 341, 377, 382, 387, 422

indflydelse, 23, 35, 109, 181, 181-183, 187, 246

Lille Bjørn-Plejaderne triangel, 188

Plejaderne-Sirius triangel, 382, 399, 435

Pointers, funktioner, 181-183

Se også: Pointer.

syv –

stjerner, henvisninger, 590-591

strålers udspring, 383, 532

udtryk, 456

Se også: Ursa Major.

Store hvide Loge på Jorden, forbillede, 317

Store illusion –

eksempler, 14, 16, 28, 56, 61, 131, 311, 326, 538

har årsag i, resultat, 28

Se også: Illusion.

Stræben, personlighed, 102

Stråle – Stråler –

III, IV og V, syntese af aktivitet og kraft, 323

III-VII-V triangel, 406

V, IV, III, sjælens frigørelse, 329

anden –

arbejde, 131

aspekter af guddommelig vilje, 563

astrologiske relationer, 68, 70

betydning, 571

Buddha, 562

Darjeeling, 415

disciple, reaktion på Leo-Pisces-Capricorn indflydelser, 407
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dominans, 156, 320

energier –

der strømmer gennem Hierarkiet, 373, 377

overførsel, 387

funktioner, 121

Gemini, 86, 298, 314, 316, 532

Genève-center, 414, 471

hus, 460

indflydelser, kilder, 157

Jupiter, 133, 187, 253, 255, 270, 274, 298

Kristus, 562

Leo-sjæl, 280

mangler i Cancer, 300

New York, 415

Pisces, 86, 121, 532

planetarisk ændring, 298

planeter, 86, 532

relation til andre stråler, 100

Sirius, 387

Solen, 271, 274, 280, 460

stjernebilleder, 86, 442

triangel, 383

verdens status i dag, 444

viljen-til-at-forene, 539, 546

viljesaspekt, 561-567

Virgo, 41, 86, 158, 443, 532

vitale legeme, 320

Se også: Stråle, kærlighed-visdom.

Aquarius, 41, 86, 131, 132, 532

Aries, 86, 92, 99, 100, 106, 116, 443, 532

brug af planeter, 463

Buddha, 562

Cancer, 86, 294, 298, 300, 309, 443, 532

Capricorn, 41, 86, 155, 156, 443, 487, 532

centre og esoteriske planeter, 467

Darjeeling center, 473

energi – energier –

og kvalitet, 85
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syvfoldige, fra Store Bjørn, 382

udtryk, stærkt og svagt, 442

faktor i udtryk af modsætningers samspil, 308

fem, astrologiske relationer, 68, 70

femte –

aktivitet i dag, 442

Aquarius, 87, 532

astrologiske relationer, 70

Capricorn, 41

Darjeeling, 415

definition, 321

evolution af bevidsthed, 444

indflydelse af Capricorn fokuseret gennem Venus, 324

Leo, 87, 442, 443, 532

London, 415

metoder til forståelse, 572

planeter, 87, 532

på discipelskabets vej, 156

Sagittarius, 87, 532

stjernebilleder, 87, 442, 532

triangel, 383

Venus, 321, 356

videnskab, indflydelse i dag, 486

vilje-til-at-handle, 540

fjerde –

arbejde, 131

astrologiske relationer, 69, 70

enhed med evig syntese og vilje, 572

Gemini-Sagittarius' indflydelse, 323

kanal, 99

Merkur, 99, 122, 173, 175, 179, 246, 255, 321, 495

Månen, 133, 175, 240, 246, 255, 271

planetarisk brændpunkt, 297

planeter, 86, 532

på evolutionsvejen, 156

relation til anden stråle, 100

Sagittarius, 86, 532

Scorpio, 41, 86, 194, 443, 444, 532
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status i dag, 443

stjernebilleder, 86, 442

Taurus, 86, 532

Tokyo, 415

triangel, 383

vilje til at nedbryde begrænsning, 540

årsag til verdenskonflikter, 297

første –

aktivitet i dag, 442

Aries, 86, 92, 99, 100, 106, 116, 443, 532

astrologiske relationer, 68, 70

betydning, 571

Capricorn, 86, 532

Darjeeling-center, 473

disciple, reaktion på Leo-Pisces-Capricorn indflydelser, 407

energi – energier –

der strømmer gennem Shamballa, 373, 377

kilde, 99

overførsel, 387

Genève, 415

grundprincip, 556

i menneskeheden, fører til opdagelse af planeter, 157

indflydelse på indvielsesvejen, 157

konstruktivt aspekt, 538

kræfter, 106

laveste aspekt, 273

Leo, 41, 86, 442, 532

London-center, 472

mesteren Moryas, 562

nedbryderens aspekt, 538

og død, 135

planeter, 86, 532

Pluto, 175, 182, 246, 460

på indvielsesvejen, 156

Saturn, 560

savnes i Cancer, 300

Shamballa-kraft, 350

Sol-Logos, 182
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stjernebilleder, 86, 442

triangel, 383

udholdenhedsaspekt, 249

vilje –

indflydelse i dag, 486

til at indlede, 538

tre aspekter, overførsel til Jorden, 553-561

Vulkan, 182, 207, 240, 246, 250, 255, 350, 356, 460

Gemini, 86, 121, 298, 314, 316, 330, 532

Genève-center, 415, 471

grøn, aktivitet, 155

guddoms udtryk, 536

indbyrdes forhold i kosmisk proces, 32, 33, 37

indflydelse på reaktion af Leo-Pisces-Capricorn, 407-408

indflydelser fra planeter, relation til centre, 462, 467

Jesus, 511

Jorden, 175, 176, 186, 356

Jupiter, 255, 274, 298

Kristus, 562

kærlighed-visdom –

planet, 173

Se også: Stråle, anden.

Leo, 41, 86, 280, 442, 443, 487, 532

Libra, 41, 86, 444, 532

London-center, 472

Mars, 99, 167, 175, 194, 197-198, 203, 459

Merkur, 99, 122, 173, 175, 179, 246, 255, 321, 495

mesteren –

K.H.'s, 562

Moryas, 562

Månen, 133, 175, 240, 246, 255, 271

Neptun, 201, 203, 270, 271, 280, 460

New York-center, 415, 472

og planeter, 584, 586, 622-624

opbyggende, 101

personlighed, forandringer, 84

personligheds, 25, 205

Pisces, 42, 86, 121, 157, 487, 532
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planeter forbundet med, 257

Pluto, 175, 182, 246, 460

relation –

af tre stjernebilleder til, 548

til Shamballa-energi, 534

rituel værdighed, 402

Sagittarius, 86, 158, 443, 532

Saturn, 176, 227, 560

Scorpio, 41, 86, 194, 197, 201, 203, 443, 444, 532

Sirius, 387

Sirius' arbejde, 184, 185, 537

sjette –

astrologiske relationer, 69, 70, 99

energi og frigørelse, 186

kristendom, 197-198, 199

Mars, 99, 167, 194, 197-198, 201, 203, 459

mesteren Jesus, 511

Neptun, 201, 203, 270, 271, 280, 460

New York center, 472

Pisces, 87, 532

planeter, 87, 532

på evolutionsvejen, 156

relation til anden stråle, 100

Sagittarius, 41, 87, 443, 532

Scorpio, 194, 197, 201, 203

sjette skabende hierarki, 202

stjernebilleder, 87, 442

syntese, 572

Tokyo, 415

triangel, 383

vilje, 541, 572

Virgo, 87, 532

sjæls –

betydningsfuld, 205

horoskop, 90

Sol, 271, 280, 460

studium nødvendigt for astrologer, 71

syv –
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energier, forening med stjernebilleders energier, 56

fortolkning vedrørende vilje, 538-542

kilder, 85, 537, 544

relation til Store Bjørn, 537

udtryk, 544

virkning fra Plejaderne, 537

syvende –

aktivitet, 273

Aquarius, 41

arbejde, 131, 132, 133, 402

Aries, 87, 100, 532

astrologiske relationer, 70, 100

Cancer, 87, 532

Cancer-Neptun, 201

Capricorn, 87, 443, 532

definition, 132, 402

frimureriet, 403

funktioner, 100, 330

grundlæggende funktion, 39

indflydelse i dag, 405, 486

indflydelsessfære, 487

indvielsens vej, 156

London, 415

planeter, 87, 532

relation til første og tredje stråle, 132

stjernebilleder, 87, 442

syntese, 402

trefoldig indstrømning, 495

triangel, 383

Uranus, 100, 133, 186, 207, 226, 280, 402, 460

vilje, 542

viljes hensigt, 572

Taurus, 86, 356-357, 532

tegn, udtryk, 107

Tokyo-center, 415

tredje –

astrologiske relationer, 68, 70

betydning, 571

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



Cancer, 86, 309, 443, 532

Capricorn, 86, 155, 156, 532

energi – energier –

og frigørelse, 186

overførsel, 387

Geminis indflydelse, 323

indflydelse, ingen, på mennesket på faste kors, 205

Jorden, 175, 176, 186, 356

kræfter, planetariske, 373

Libra, 41, 86, 444, 532

materie, 205

Merkur, 255

Månen, 255

New York, 415

planeter, 86, 532

på discipelskabets vej, 156

relationer, 176

Saturn, 176, 227

stjernebilleder, 86, 442

triangel, 383

udtryk, 132, 176

Uranus, 187

vilje, 539, 567-571

udtryk –

for vilje, 536

gennem tre stjernebilleder eller triangel, 442

Uranus, 100, 133, 186, 187, 207, 228, 280, 460

veje, vedrørende, 156

Venus, 227, 321, 356

Venus-Uranus-Jorden triangel, 406

verdensfrelser og -tjener, 68

vilje, tre aspekter, overførsel til Jorden, 553-572

Virgo, 443

virkning på triangler, 79

Vulkan, 182, 207, 240, 246, 250, 255, 350, 355, 460

væsen –

energier, kilder, 33

forskel, 244
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fænomenel fremtoning, 33

kvalitet og tilsynekomst, 33

udtryk, 33

yoga, planeter og farver, 584

Studium, tænkning, teorier nødvendige, 305

Subjektivitet, definition, 352

Succes, opnåelse, 26

Super-statens, opfattelse, resultater, 342

Super-tænkning, definition, 447

Svastika, betydning, 506

Symboler for mennesket, 346

Synsevne, udvikling, 422

Syntese –

aktivitets og krafts, 298, 323

endelige, 345

i tanke, behov for, 508, 510

kim til, 555

ni tegns, 242

punkter for, 318

på indvielsens vej, 58

stråle VII, 402

verden, 479

verdenstjeners, 222

Systemer, kæder, kloder, runder, nummer, 613

Syvfoldighed af energier –

kontrol af form, 20

kosmiske, 32, 37, 80, 382, 383, 422, 430, 579, 582, 613

mennesket, 32, 80, 430, 613

Sønner –

aspirationens, 623

nødvendighedens, 44

Vishnus, 623

T
Tale, rigtig brug, 360

Tanke –

Guds, tre tegn, 222

kraft, anvendelse, 24
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liv, påvirket af energier fra triangler, 374

Tankeform – Tankeformer –

Månens indflydelse, 21

opbyggende evne, stråle, 542, 547

vedr. tolv tegn, 71

Tankens kraft –

formindskes, 179

indflydelse fra Scorpio, 179

Taurus –

aktivitet, resultater, 339

almindelige og omvendte hjul, 144

ansporing, 264

begyndende energipres, 351

begær, 138, 186, 214, 224

begær-efter-at-vide, 291

betingende tegn, 312

betydning, 212, 336, 342

bevidsthed, 144, 285

dekanater, 364

dualitet, 59

dyrerige, 225

energi –

slægtskaber, 156, 227, 237, 249, 346, 354

stimulerer begær, 328

forberedelse til Gemini-erfaring, 362

funktioner, 145, 339

følelses-begær-væsener, 92

guddommeligt formål og plan, 341

guld, 343

hemmelighed, 351

henvisninger til Den hemmelige lære, 610

herskere, 346-356

horn, symbolik, 146, 148

illumination, 356, 435, 512

indflydelse –

i dag, 153, 339

og demonstration, 441

på historisk og kosmisk Kristus, 512
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individuel reaktion på, tre typer, 302

indvielse, 136, 153, 351

indvieren, 346

kamp, 363

Kristus, avatar, 249

lys. Se: Lys, fra Taurus.

Mars, 363

materialisme, 490

nøgleord, 364

og –

fysisk legeme, 343

Scorpio samspil, 194

stråle IV, 444

Venus i andet hus, 462

opnåelse i, 149

personlighed, egenskab, 356, 359

planeter, 86, 532

prøve, 190

på –

faste kors, 150, 206, 346, 440

indvielsens vej, 156

relation til –

den enkelte, 427, 431

højeste og laveste udtryk, 291, 312

seksualitet, 215

skabende hierarki og energi, 40, 54

sletter, 348

stjerne, 109

stråler styrer og influerer, 86, 356-357, 532

stædighed, 340

tyren fører til steder for begær, 149

udtryk af tredje skabende hierarki, 250

Uranus, 362, 363

vej til Aries, 149

Venus, 224, 225

verdensfrelser, Buddha, 223

vilje-til-at-frigøre, 353

virkning – virkninger –
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fra Virgo, 343

på disciple, 153, 154

subjektive, 352

Vulkan, 134

øje. Se: Øje, Taurus’.

Taurus –

Gemini-Libra-Capricorn samspil, 328

Leo-Aquarius triangel, 263, 441

Måne-Vulkan samspil, 361

Pluto-Jorden triangel, 341

Scorpio –

Capricorn triangel, 447

horisontalt liv på det faste kors, 206

Mars triangel, 422

Sagittarius triangel, 383

samspil, 306

Venus-Jorden triangel, 347

Tegn, zodiakale. Se: Opstigende tegn; Sol, tegn; Zodiak, tegn.

Thymuskirtel, 332

Tibetansk Yoga og Den hemmelige lære, citater, 503

Tilnærmelser, formidlere, 66, 398

Tjener, verdens –

Aquarius, 135, 136, 158, 187, 202, 223, 245

stjernebilleder, planeter, og stråle, 68

Tjeneste –

definition, 446

for planen, 278, 281

forsagelse, 105

frigørelse til, 168

i –

Aquarius, 327

Virgo, Aquarius og Pisces, 114

på bevægelige kors, 236

verdens, 98, 102, 114

Tokyo –

forbindelse med andre lande, 474

New York-Genève triangel, 414

stråler, 415, 474
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udfaldsport for åndelig kraft, 413-414

Tolv, vekselvirkning med syv, 32

Transmutation –

af –

begær, 173, 271

kundskab, 207

Mars' energi, 200

sanseopfattelse, kundskab og visdom, 568

selviske kræfter, 470

i –

Pisces, 119

Taurus, 360

Treenighed –

astrologisk, 45, 48, 180, 227, 571

læren om, 98

Triader af liv, identitet, 45

Triangel – Triangler –

beskæftigelse, 277

betydningsfuld, 388

bevægelse i fjerde og femte dimension, 378

definition, 619

dobbelt, 418-420

frembringer virkninger i dag, 437-447

hellige, astrologisk konklusion, 37

i –

discipel, 78

omdrejning, 441

indflydelse, 88-89

indikation til astrologer, 423

indvielses-, 190, 440

menneskelige æteriske, opstilling, 88

påvirker mentalt reaktionsapparat, 447

sammenflettede, 399, 404, 407

stor kosmisk, 420-422

struktur, 415-418

udtryk, trefoldigt, 380

videnskab, 78, 79, 87, 97, 369-409

Træning på tre veje, 554
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Tyren –

Gud, 340

symbolik, 146, 149

udtryk, dualitet, 342

øje. Se: Øje, Taurus’.

Se også: Taurus.

Tyske »hylstre«, 491

Tyskere, negativitet, 528

Tyskland –

frigøre fra blændværk, lyskræfter, 491

hedenskab, 492

krigsledere, 491, 492

reaktion på stråleenergier, 406

Tænkeevne –

aktivitet, tiltager i dag, 486

brug, 490

dualistiske, udtryk fra Merkur, 320

fungerer, 447

Geminis, 321

højeste, manifestation, 492

kraft –

formindskes, 126

i Leo, 282

indflydelse fra Scorpio, 126, 169

lavere –

prøver, 191

og højere, udfoldelse, 256

metoder –

for tilegnelse af vilje, 530

til enhed, 278

natur, udvikling og kontrol af personligheden, 173

Sirius, Plejaderne, Venus, 611-612

tre faser og overensstemmelser, 395

udvikling, 55

Tænkning, universel, hensigter, indvielse til, 447

Tærskelens Vogter –

definition, 192

konfronteres med nærværelsens engel, 192

Kun til privat brug. © Copyright 1951 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1983, genoptryk 2003, revideret som e-book 2015 © Verdenstjenernes Fond.



og nærværelsens engel, indbyrdes kendskab, 58

planetarisk, 155

Se også: Personlighed.

U
Udødelighed –

betydning, 538

overbringere, 46

Underbevidsthed, fremkomst i Scorpio, 192

Undervisning, anbefalinger, 218

Universelle bevidsthed, 293, 327

Uranus –

aktivitet, 269, 270, 494

Aquarius' hersker, 187

arbejde, 133, 403

energi – energier –

fra –

Sirius, 382

syvende stråle, 133

erstatter Månen, 22

funktioner, 81, 98, 100, 133

grupperelationer, 486

henvisninger, 604

hus, hersker af, 460

i –

Aquarius, 132, 133

Leo, 282

Scorpio, 206, 363

Taurus, 362

indflydelse – indflydelser –

fra central åndelig sol, 269

i dag, 404, 486, 489, 494

kendetegn, 207

kontrol, faktor i evolution, 278

Libras esoteriske hersker, 223, 224, 226, 227

okkultisme, 100, 396

overførsel af Sirius-kraft, 402

planet hinsides, virkninger, 280
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reaktion på, 460

relationer, 22, 98

sjælens indvirkning på personlighed, 273

skole for magi, 622

Solens formidler, 269

stråler, 100, 133, 186, 187, 207, 228, 280, 460

tankekraft, 282

tilsløret af Månen, 22, 202

udvikling af okkult bevidsthed, 278

virkninger på –

Cancer-menneske, 293

indviet, 72

Leo-menneske, 281

sjælsliv, 112

årsag til kvaternitet, 274

Uranus –

Neptun-Saturn system, 621

Venus-Jorden triangel, 406

Ursa Major-energi, fordeling, 549-550

Se også: Store Bjørn.

V
Valg, henvisning, 27

Vand –

synonyme aspekter, 250

triplicitet, 288

Vandbæreren, symbolik i Det nye testamente, 158

Se også: Aquarius.

Vandbærerens tidsalder –

begyndende, 405

forudsigelse, 259, 405

indvielse i, 488

Se også: Nye tidsalder.

Vandbærer-menneskets og Leo-menneskets bevidsthed, 282

Vej –

discipelskabets –

Aries, 233

betydningsfulde stråler, 156, 157
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femfoldigt slægtskab, 289

hierarkisk slægtskab, 60

influerende energiers linjer, 185

Merkurs indflydelse, 321

planeter og stjernebilleder, 157

planeters indflydelse, 57

Sagittarius, 169

Scorpio, 182, 229

sjælsenergi, overførsel, 319

tilendebragt, 58

tolv inkarnationer, 84

træning, 554

vanskelighed, årsager, 245, 251, 292

åndelig vilje, 182

endeløs, 536

evolutionens –

hierarkisk slægtskab, 60

og prøvestadiets, træning, 554

planeter og stjernebilleder, 156

stråler, betydningsfulde, 156, 157

forberedelsens, forvirring på, 63

illusionens, 61, 82

indvielsens –

erfaring på bjergets top, 170

hierarkisk slægtskab, 60

indflydelser, 424

indgang og fuldendelse, 554

planeter og stjernebilleder, 157

stråler, betydningsfulde, 157

syntese, 58

tre kors, 157

træning, 554

knivskarpe, 209

kors, 107

lysets, 82

Pisces', 28

prøvestadiets –

hersker, 229
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illumination på, 169

indgang til, 459

Libra-menneske, 230

menneskeheden på, 229

Se også: Prøvestadiets mennesker.

renselsens, fuldendelse, 58

Solens, 64

tilbage, 441

tilnærmelse, kontrol af reaktioner, 23

virkeligheds, 61

Vellyst, prøver, 190-191

Venus –

betydning, 122

broderskab, 158

dominans i verden i dag, 442

eksoterisk hersker, 258, 347

fejlagtig opfattelse, 322

forhøjet, opgave, 124

funktioner, 350

Geminis esoteriske hersker, 321, 327

henvisninger, 605-607

herrer fra –

arbejde, 611, 612

navne, 176

hersker for Krokodiller, 155

i –

Aries, 103

Cancer, 309

Capricorn, 158, 224, 225, 355

Gemini, 354

Libra, 223, 224, 227

Scorpio, 207

Taurus, 224, 225

Virgo, 256

indflydelse i –

dag, 486

Vandbærerens tidsalder, 405

kvalitet, 31
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Logos' astrale legeme, 328

natur af, 256

relation til Jorden, 347

sammenkædet med Jorden, 614

slægtskaber, 124, 125, 327

stimulering fra, resultat, 168

stråle, 227, 321, 356

tænkeevnen kom til Jord-kæden, 611

virkninger –

i Aquarius-tidsalderen, 141

på –

Cancer-menneske, 293

indviet, 72

menneskeheden, 328

åbenbaringer, 354

Venus –

Jorden-Solen triangel, 620

Jupiter-Jorden triangel, 621

Merkur-Jorden –

magnetisk område, 322

triangel, 536

Uranus-Jorden triangel, 406

Verden –

konflikt, årsager, 297

situation. Se: Menneskehed, i dag.

syntese, 479

Verdens herre, frigørelse af ny energi, 470

Videnskab –

hersker, 199

stråle. Se: Stråle, femte.

Videnskaben om –

energirelationer, forskning, 476

relationer, definition, 277

triangler –

antydninger, 617-621

beskæftigelse, 374, 432, 450

definition, 424

slægtskaber, 424, 432
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studium, 415

tilnærmelse til, 433

Vilje –

aspekt. Se: Aspekt, vilje.

behov i dag, 526

besejrer død, 535, 537, 563

betingende –

definition, 537

hensigts, 539

bringer fuldbyrdelse, 534, 537

brug gennem Shamballa-center, 398

definition, 352

eller kraft, stråle af. Se: Stråle, første.

energi –

direkte linje, 182

frigjort af Sanat Kumara, 341

evokation, 29, 337, 519

fokuseret, udtryk, 537

Gemini og Scorpio, 325

guddommelig –

fuldkommen syntese, 535

sejr, egenvilje, 190

Guds, 337, 354, 403, 528, 533

helhed, 564

hemmelighed, 524

indleder, 539

invokation, 527

kærlighedsaspekt, 562

modsætning til begær, 527

natur af, 524-532, 544

opfattelser og slægtskaber, 533-543

organiseret, åndelig, 523

relation til kærlighed, 554

selvbevidst væsen, manifestere, 398

skabende, 555, 567

skaber enhed, harmoni og syntese, 561

styrkes, 116

støtte fremdrift, første stråle kraft, 563
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Taurus, 336, 340

transcenderende, 557, 564

transfigurerende, 558, 565

transformerende, 557, 565

transmitterende, 557, 564

tre aspekter udtrykt af tre stjernebilleder, 548

trefoldig energi, 397

trefoldigt udtryk, 537

træning, 554

udtryk, 92

åndelig, 182, 523, 529, 530, 531

Vilje-menneskehed-mineralrige triangel, 350

Vilje-til-at-forbinde, 566

Vilje-til-at-forårsage, 542, 546

Vilje-til-at-frelse, 519, 520, 566

Vilje-til-at-handle, 546

Vilje-til-at-herske, 263

Vilje-til-at-illuminere, 263

Vilje-til-at-indlede, 539, 546, 563, 568

Vilje-til-at-manifestere, 146, 398

Vilje-til-at-opnå, 558

Vilje-til-at-skabe, 559

Vilje-til-at-tjene, 341

Vilje-til-at-være, 437

Vilje-til-at-være-aktiv, 535

Vilje-til-at-være-fri af form, 325

Vilje-til-at-være i og fri af form, 325

Vilje-til-det-gode, 337, 401, 403, 409, 487, 490, 517, 518, 519, 520, 529,

553, 559

Vilje-til-evolution, 540, 546

Vilje-til-forening, 539, 546

Vilje-til-fred, 517, 520

Vilje-til-frigørelse, 353

Vilje-til-fuldbringelse, 535

Vilje-til-fuldbyrdelse, 559

Vilje-til-harmonisering, 540, 546

Vilje-til-kærlighed, 35, 563, 565

Vilje-til-magt, 35, 341
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Vilje-til-rituel syntese, 542

Vilje-til-udtryk, 542, 546

Vilje-til-viden, 35

Virgo –

aspekt i Jesu liv, 511

beskæftigelse, grundlæggende, 423

betydning, 150, 176, 236, 238, 435

betydningsfuld, 59, 231, 253, 255

bevidsthed, 210, 289, 293, 313, 324

billede på sammensmeltning, 509

dualitet, 264

energirelationer, 237

erfaring, fuldendelse i Pisces, 435

esoterisk –

alfa, 253

planet, 87, 423

fuldendelse af Cancer-erfaring, 290

funktioner, 99, 255, 425

grundprincip, 231

henvisninger til Den hemmelige lære, 610

herskere, 240

huler, 348

indflydelse –

fra Gemini, 248

i verden i dag, 439

på –

discipel, 290

indviet, 290

individuel reaktion på, tre typer, 302

Jupiter, 161, 241, 252, 256, 257

Jupiters indflydelse i Libra, 230

kamp, indre, 324

kriser, 100, 427, 429

lys, 237-238, 299

Mars, 229

meditation, 210

Merkur, 240, 256

mysterium, 248
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Månen, 250, 253

Neptun, 161, 257

nøgleord, 259

overførsel af vilje til Jorden, 561-562, 565

planeter, 68, 87, 532

på –

det bevægelige kors, 171

evolutionsvejen, 157

relation til –

dualiteter af evolutionær beskæftigelse, 495

Gemini, 326

Jorden, 324

Libra, 235

otte tegn, 242-254

sjælsliv, 210

skabende hierarki, 41

sphinx, 147, 262

stråler styrer og influerer, 41, 87, 157, 255, 443, 532

symbolik, 100, 223, 231-234, 237-238, 239, 249, 250

tjeneste, 114

tredje aspekt, 181

udeladelse og tilføjelse til zodiaken, 151

Venus, 257

Virgo-menneske, virkninger fra bevægelige kors, 115-117

Virgo-menneskes mulighed, 511

virkning –

i Taurus, 343

på mennesket, 430

Virgo-Gemini-Pisces triangel, 567

Virgo-Leo adskillelse, 426

Virgo-Libra, ét tegn, 212

Virgo-Pisces samspil, 307

Visdom, definition, 446

Visdommens drager, ankomst, 50

Vision –

af endeløs vej, 519

gennem Taurus, 154

mystik, stråle for, 539
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årsag, anden stråle, 539, 546

Se også: Øje, Taurus’.

Vitale legeme. Se også: Legeme, æterisk.

Vitalitet. Se: Prana.

Vulkan –

arbejde for menneskehed, 241, 340

betydninger, 123, 349, 356

energi, 241

erstatter Månen, 22

esoterisk hersker, 240, 347, 349-350, 355, 460

forbindelse med center, 80

funktioner, 350

henvisninger, 607

hierarkisk slægtskab, 54, 351

indflydelse på indviet, 72

lys, 356

modstandskraft, 250

opdagelse, 157, 182

reaktion på, 460

relation til –

fjerde indvielse, 355

Månen, 22, 98, 122, 202

Solen, 356

Solens hjerte, 356

stråle, 182, 207, 240, 246, 250, 255, 350, 356, 460

symbol for sjæl, 350, 365

syntese med Merkur og Sol, 127

vilje, 182, 183

Vulkan-Neptun-Uranus triangel, 202

Vulkan-Pluto-Jorden triangel, 436

Væren, sand, mening, lektie, 422

Y
Yderpunkter, mødes, 207

Yoga –

ildens, 267

laya –

studium, 79
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videnskab, 466

Z
Zodiak –

definition, 14, 64

faktorer til overvejelse for den nye tidsalders astrologer, 358-359

fra –

formens synsvinkel, 588

sjælens synsvinkel, 589

hornede dyr, slægtskab, 148

indflydelser –

arbejde, 30

fra solsystemer uden for vort, 18, 20, 22, 27, 30, 34

lys, 299

mindre, 372

mindre og større, 109, 371

modsætningernes par, indflydelse fra Gemini, 314

opstigende tegn. Se: Opstigende tegn.

passage rundt i, tre måder, 239

planetariske indflydelser, 24

porte åbnes, 287

sol-tegn. Se: Sol, tegn.

stjernebilleder og tegn, forskel, 371

større, 319, 371, 372, 440

tegn –

beskæftigelse, 29

fem menneskelige, slægtskaber, 386

fingerpeg om stråler, 107

for den enkelte, slægtskaber, 469

forbundet med –

menneskehedens udvikling, 386

planetarisk bevidstheds udfoldelse, 386

forskel fra stjernebilleder, 371

fremskredent menneskes reaktion på, 300-304

grundprincipper, definition, 110

grundtone, definition, 107

indflydelse –

koordineret, formål, 300
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virkninger på tre plan, 200

indviets reaktion, 300-304

Jord-triplicitet, 237

krise, 242-243

luft, indbyrdes forhold, 221

modsatte –

bevidsthedsmæssig fusion, 315

samspil, fuldendelse, 306-307

styret af ikke-hellige planeter, 458

symboler, 59-60

syv menneskelige, 334

tema, der ligger til grund for, 108

ti –

i fremtiden, 213

problem, 222

tolv –

meditationer på, 450

modsatte, forenet til seks, 315

to grupper, 385

tre typers reaktion på, 302-303

udeladelse og tilføjelse, 151

uudviklet menneskes reaktion på, 300-304

virkninger på mennesket, 55

yderst betydningsfuld indflydelse, 55

trefoldig opdeling, 440

Æ
»Ægteskab« med femte skabende hierarki, 47

Ærgerrighed, personlighed, 160

Æterisk legeme. Se: Legeme, æterisk.

Ø
Øje –

Faderens, Sønnens og Moderens, triangel, 389

højre, venstre, Shivas, triangel, 389

lysets, 146, 154

Taurus', 146, 154, 340, 343, 345, 348, 355, 364, 512

Økonomi og fordeling af penge, planet hersker, 486
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Å
Åbenbaring –

af betydninger, 265

fire tegn, virkninger, 290-291

metode, 533

ved Venus, 355

øje, 340

Ånd –

Aries, 267

korsfæstelse, 503

og materie –

balance, 541

kosmisk ægteskab, 47, 220, 224, 226

sjæl og legeme, tre stjerner, 183

Åndelig –

stræben, Taurus, 336

triade –

definition, 321

åbenbarer, 321

Ånd-materie symbolik, 262

År 1945, betydning, 200

Årsag –

firfoldig, udtryk, 549

syvfoldig, tilsynekomst, 549
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[side 681]

Den store invokation

Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker

lad lyset komme til jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte

lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter

må Kristus komme til syne på jorden.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt

lad hensigt lede menneskers små viljer

den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centret vi kalder menneskeheden

lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes

må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kærlighed og kraft

genoprette Planen på jorden.

Denne invokation eller bøn tilhører ikke nogen person eller gruppe, men

hele menneskeheden. Skønheden og styrken i denne påkaldelse ligger i

dens enkelhed og deri, at den udtrykker visse centrale sandheder, som alle

mennesker naturligt og normalt accepterer – eksistensen af en oprindelig

intelligens, som vi vagt kalder Gud; at den bevægende kraft bag det synlige

univers er kærlighed; at en stor individualitet, som de kristne kalder

Kristus, kom til jorden og legemliggjorde denne kærlighed, så vi kunne

forstå den; at både kærlighed og intelligens er virkninger af det, som kaldes

Guds vilje; og endelig den selvindlysende sandhed, at det kun er gennem

menneskeheden selv, at den guddommelige plan kan virkeliggøres.

Alice A. Bailey
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[side 682]

Arkanskolen giver interesserede mulighed for at uddanne sig til
discipel i den nye tidsalder.

Den tidløse visdoms principper tilegnes gennem esoterisk
meditation, studium og tjeneste som livsform.

Arkanskolens studiemateriale foreligger ikke på dansk, men
forefindes på hovedsprogene.

Skriv til en af nedenstående adresser efter nærmere
oplysning.

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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[side 683]

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. II 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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