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Årets indre rejse
via 12 fuldmåneceremonier

Af Kenneth Sørensen.
Fra Fuldmånemeditation – på tærsklen til en ny verdensreligion

”De andre fuldmåner (de ni mindre) i hver måned er mindre ritualer, 
hvor man tænker over og betoner bestemte åndelige egenskaber, 
som er nødvendige for discipelskab og indvielse”.

Alice A. Bailey: The Unfinished Autobiography, p. 239

Citatet viser, at de ni mindre fuldmåneritualer er dedikeret til tilegnelse af kvaliteter, 
som skal udvikles på discipelskabets vej. Men de astrologiske kvaliteter er ikke 
kun tilgængelige under de 5-dages fuldmåneperioder. I hele måneden, hvor Solen 
”bevæger” sig i et af de tolv astrologiske tegn, stimuleres den kollektive bevidsthed 
med de astrologiske energier. Men der er alligevel grund til at skelne mellem fuld-
måneperioden og resten af måneden.

I fuldmåneperioden skal man forsøge at have en helt upersonlig holdning forstået 
på den måde, at man skal glemme sig selv og sine egne problemer for at tilføre 
Jorden og menneskeheden en kollektiv impuls, som naturligvis skal udtrykkes og 
forankres lokalt. De øvrige dage kan man bestræbe sig på at udtrykke de astrologiske 
egenskaber i dagligdagen og tage de udfordringer op, som en intensiveret 
udviklingsrejse medfører.

Den tibetanske mester Djwhal Khul uddyber det med ordene:
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”Mindre ritualer vil finde sted i forbindelse med de resterende 
fuldmåneceremonier, som på samme måde vil blive anerkendt, 
fordi de har stor betydning. De vil opbygge de guddommelige 
egenskaber i menneskehedens bevidsthed, ligesom de store cere-
monier opbygger de tre guddommelige aspekter. Aspekterne og 
kvaliteterne vil vise sig og blive forstået ved hjælp af grundige 
studier af den specielle konstellation eller af de konstellationer, 
der påvirker de forskellige måneder. F.eks. vil Stenbukken føre 
tanken hen på 1. indvielse – Kristusbevidsthedens fødsel i hjertets 
krybberum – og antyde den påkrævede optræning, der er nødvendig 
for at skabe den store åndelige begivenhed i det enkelte menneskes 
liv. Det er bare et enkelt eksempel for at pointere de muligheder 
for åndelig udfoldelse, der ligger i forståelse af påvirkningerne og 
for at genoplive de ældgamle trossystemer ved at placere dem i 
deres større og evigtgyldige sammenhæng”.

Alice A. Bailey: The Reappearance of the Christ, p. 156-157

Når begreber som Vædderen, Tyren osv. benyttes i det følgende, henviser det til det 
menneske, der i sit fødselshoroskop har stjernetegnet markant aktiveret, enten ved 
at Solen, Månen eller ascendanten er placeret i tegnet, men det henviser også til, at 
de øvrige planeter har en stærk indflydelse fra deres specielle egenskaber. Desuden 
er det en betegnelse for kvaliteter, som alle mennesker har i den aktuelle måned, og 
som de skal arbejde med, fordi stjernetegnene fra Vædderen til Fiskene er symbol 
på en bevidsthedsmæssig udviklingsrejse, som alle mennesker skal gennemgå.

De eksoteriske mottoer og esoteriske nøgleord, der beskrives i forbindelse med 
stjernetegnene, er givet af Djwhal Khul, og de skal betragtes som nøgleord, der 
udtrykker den opgave, som hhv. det almindelige og humanistiske menneske stilles 
overfor i de pågældende stjernetegn. De esoteriske nøgleord kaldes også for 
sædtanker. Månedens meditationstema og -emne er en sætning, der udtrykker es-
sensen af de astrologiske energier, og derfor er den velegnet som meditationsemne.
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De syv stråler og de astrologiske kvaliteter
Under gennemgangen af de enkelte stjernetegn nævnes de primære kvaliteter, som 
den pågældende måned bringer med sig. Men fordi videnskaben om de syv stråler 
er relativt ny, opstår der nogle gange usikkerhed, når man skal forbinde de kendte 
kvaliteter, som astrologien tilskriver de forskellige planeter og stjernetegn, med 
den esoteriske psykologis syv stråler. For at anskueliggøre problemet, forbindes 
Venus på den ene side med kvaliteten kærlighed, og det understøttes af Djwhal 
Khul. Djwhal Khul kalder kvaliteten for henholdsvis ”ren kærlighed-visdom”, ”intelli-
gent kærlighed” og ”broderskab”. Den klassiske astrologi er helt enig i, at det er 
kvaliteter, der er forbundet med Venus. På den anden side fortæller Djwhal Khul, 
at Venus transmitterer 5. stråle, som forbindes med logisk, konkret videnskab og 
med kvaliteter som retfærdighed (uden nåde), sund fornuft, skarpt intellekt og med 
svagheder som snæversynethed og manglende medfølelse.

De førstnævnte egenskaber nævnes slet ikke, når 5. stråle beskrives – heller ikke 
af anerkendte stråleforskere som Michael Robbins, der i sit værk om de syv stråler 
− Tapestry of the Gods − giver en udførlig beskrivelse af alle strålerne. De samme 
uklarheder gør sig gældende, når man sammenligner strålernes psykologiske 
kvaliteter med mange andre planeter og stjernetegn. Det er grunden til, at der i 
det følgende fokuseres på de kendte påvirkninger og kvaliteter, som strømmer til 
menneskeheden i løbet af årets 12 måneder. Om de kan forbindes med strålernes 
aktivitet, vil det være op til fremtidens esoteriske psykologer og astrologer at afklare.

Åndeligt gruppearbejde
Artiklen er bl.a. skrevet med det formål at hjælpe udviklingsgrupper i gang med 
arbejdet. Artiklen skal derfor ses som en opfordring til at danne grupper, hvor man 
forbereder sig på den kommende måneds indstrømning. Det vil være en stor fordel, 
hvis der er en astrologikyndig i gruppen. Det vil gøre det muligt både at oplyse om 
den aktuelle måneds energier, og om den individuelle påvirkning af perioden og 
fuldmånen. En analyse af de enkelte gruppedeltageres personlige horoskop, kan 
give præcise oplysninger om de områder, hvor indflydelsen vil være stærkest. Det 
kan gøres ved at iagttage huset eller husene (livets områder), som Solen bevæger 
sig igennem i den pågældende måned. Men husk at de modstående tegn og huse 
også er vigtige.



6

Desuden kan man med fordel studere de eksoteriske og esoteriske herskeres pla-
cering og aspektering i horoskopet og dermed få vigtige oplysninger om indre 
psykologiske temaer, som aktiveres i perioden. Man kan med fordel praktisere en 
meditation, hvor gruppen indstiller sig på de aktuelle energier. Det er vigtigt, at 
gruppen arrangerer mødet lige efter Solens indtræden i stjernetegnet – dvs. i be-
gyndelsen af perioden – for det giver gruppen hele måneden til at arbejde med de 
astrologiske energier. Her er et forslag til, hvordan det kan gøres:

1. Giv en introduktion til det astronomiske grundlag, der skal arbejdes med. 
Det er en fordel, hvis man forstår principperne for Solens ”bevægelse” 
gennem tegnene og grundlaget for fuldmånefænomenet. 

2. Giv en introduktion til begrebet discipelskab og de 12 årlige udviklings-
perioder.

3. Giv en esoterisk beskrivelse af stjernetegnet for den kommende måned.

4. Praktiser en meditation på tegnets esoteriske nøgleord, der rummer 
stjernetegnets essens. Man kan også meditere på de aktuelle symboler 
for planeter og stjernetegn. 

5. Arranger en samtale om de inspirationer, som meditationen eventuelt 
gav.

6. Foretag en gennemgang af gruppedeltagernes personlige horoskoper. 

Herefter er det tanken at beskrive de tolv astrologiske måneder. Teksten kan bruges 
som inspirationskilde til fuldmånemeditationerne, til månedens bestræbelser og til 
et eventuelt gruppearbejde i begyndelsen af hver måned.
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Vædderens tegn
Når Solen går ind i Vædderens tegn ved forårsjævndøgn ca. den 21/3, begynder 
det nye astrologiske år. Dagslyset varer nu længere end nattens mørke, og det 
repræsenterer en dyb symbolsk betydning, for analogiloven siger: Som i det indre, 
således også i det ydre.

Perioden i Vædderens tegn er indledningen til livets dramatiske tilsynekomst efter 
vinterens og ”dødens” kolde favntag. Menneskeheden har netop gennemlevet en 
indadvendt ”dødsproces” i Fiskenes tegn, hvor man havde mulighed for at opleve 
dybe åndelige forvandlingsprocesser, som er forberedelsen til ”det nye liv” i Væd-
derens tegn. Her hilses det nye liv velkommen og dermed foråret og vitaliteten, som 
får livet til at spire op af jorden. Det er de ydre synlige tegn på den indre mentale 
fornyelsesproces, som man nu kan gøre sig modtagelig over for.

En ny begyndelse
Energierne fra 1. og 7. stråle når menneskeheden gennem Vædderens tegn, hvis 
man er modtagelig.

Det overordnede tema i Vædder-måneden er derfor ny begyndelse. Det er en ny 
begyndelse, der er skabt af den dynamiske indstrømning af Shamballa-kraft (1. 
stråle), som stimulerer menneskehedens intelligensaspekt og muliggør en mental 
nyorientering af livsmål og livsværdier. Hvis man er mentalt polariseret, har ”livs-
energierne” mulighed for at rense de gamle tankemønstre i den brændende ild fra 
sjælens viljesaspekt. 

Det vigtigt at inddrage det modstående tegns afbalancerende energier, for uden 
dem er der en fare for overstimulering og fanatisme. Man skal blande Vædderens 
dynamiske ild med Vægtens kølige overblik og sociale hensyntagen. Set fra en årlig 
cyklus er det nu, man lægger frøene til en række åndelige valg, som skal træffes 
i Vægtens måned.
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Månedens meditationstema lyder sådan:

”Det genopstandne liv, der fremtvinger valg”.

På baggrund af de inspirationer, som man her og nu kan modtage, skal man tage 
sit liv op til revurdering og tage fat på de handlinger, der med tiden afslutter 
utidssvarende sociale og eksistentielle livsmønstre, men det skal ske efter modne 
overvejelser, der rummer et helhedsperspektiv.

Set i det lys, er Vædderens måned også en periode, hvor man bruger ”destruktions-
energien” i dens frigørende, brændende aspekt. Evnen til at afslutte og nedbryde det 
gamle og finde friheden via nyt liv er en erfaring, man kan gennemleve i Vædderens 
måned. Iflg. Djwhal Khul har sjælen fire grundprincipper, når den kommer under 
indflydelse fra Vædderen. Sjælen vil:

1. Udtrykke viljen til at være og handle. 
2. Udfolde kraften til at manifestere.
3. Gå ind i kampen for Herren.
4. Opnå enhed i kraft af sin indsats.

Det er tydeligt, at 7. stråle også har en virkning i Vædderens tegn, for den fører 
kampen ned på det fysiske plan og stimulerer evnen til at handle og manifestere.

Vædderens esoteriske nøgleord lyder sådan:

”Jeg træder frem,
og fra tankens plan hersker jeg”.

At træde frem for mængden og være den første er en kvalitet, der er tæt forbundet 
med Vædderens tegn. Som sagt er det tegnet for al ny begyndelse, for enhver akti-
vitet på det fysiske plan begyndte med en ny idé, som tog form i tankens verden.

Vædderen er de åndelige tankers fødested forstået på den måde, at det er en måned, 
hvor man kan opfange nye idéer, som i løbet af det kommende år kan spire frem, 
vokse og nå fuldkommenhed i Stenbukkens tegn. Men det er frem for alt måneden, 
hvor man forbereder tankesindet på at modtage lyset, visionen og Planen under 
Wesak-ceremonien.
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Den indre kriger skal tæmmes
Det er Mars og 6. stråle, der udtrykker de primære personlighedskvaliteter i 
Vædderens måned. Energierne stiller mennesket over for en række udfordringer. 
Krigsplaneten Mars stimulerer med en brændende hengivenhed (6. stråle), som – 
når man udtrykker den egoistisk – bliver impulsiv, aggressiv, utålmodig og konkur-
rencebetonet.

Vædderen er et stjernetegn, der er kendt for stridbarhed. Impulsivt og arrogant 
kaster mennesket sig ud i konfrontationer af enhver slags for at bevise sit mod og 
styrken af sin personlighed. Kamp for kampens skyld er ofte drivkraften, og det er 
et forsøg på – via styrkeprøver – at demonstrere den lille personligheds ”storhed”. 
Den utæmmede vildskab, der ofte på det personlige plan er karakteristisk for stjer-
netegnet, fører mennesket ind i den ene konfrontation efter den anden – ofte med 
store lidelser til følge. På et tidspunkt fører kampene disciplen til slagmarken i Skor-
pionen, hvor lidenskaberne skal renses i sjælens ild. Vædderen ønsker – ligesom 
alle de øvrige ildtegn – at tilføre Jorden noget storslået og fantastisk, men set fra 
sjælens synspunkt bruges kræfterne på de forkerte områder.

I Vædderens måned skal man tæmme den indre krigernatur og kanalisere energien 
over i konstruktive baner, hvor de gavner helhedens interesser. Så længe separatisme 
og konkurrence er de bærende motiver, bruger man ikke kampenergien på den rigtige 
måde. Der er fortsat brug for krigere i verden, men så længe det er solar plexus 
centret, der styrer, og ikke det oplyste tankesind, så vil man, på det livsområde 
hvor Vædderen hersker, høste som man sår: ”Alle der griber til sværd skal falde 
for sværd”.1

1 Matthæusevangeliet, 26,52
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Det eksoteriske motto for Vædderen lyder sådan:

”Og ordet lød: Lad formen igen søges”.

Det kan fortolkes sådan, at behovet for egoistisk selvhævdelse resulterer i en ende-
løs kamp med andre egoister, for de vil også være størst og stærkest, derfor er 
man nødt til at inkarnere, indtil lektien er lært. Vædderenergierne gør mennesket 
til kriger, og det er der behov for. Enhver fødsel af noget nyt er et kritisk tidspunkt. 
Vil det nye overleve eller dø? Moderens voldsomme anstrengelser for at føde sit 
barn er et smukt symbol på princippet. Enhver ny idé, som man undfanger, kan 
sammenlignes med moderens fødselsproces. Vil idéen overleve, eller vil den gå til 
grunde pga. modstand fra omgivelserne, personligt dovenskab eller fejhed? En af 
de helt centrale kvaliteter, der kan udvikles i Vædderens måned, er det personlige 
mod til – på intelligent måde – at bringe idéer på bane, som rummer det nye liv. 
Man kan vise, at man har modet til at stå alene, hvis det er nødvendigt.

Nye erkendelser blomstrer frem
Merkur er den esoteriske hersker i Vædderen, og Merkur er illuminationens budbringer. 
Merkur er symbol på det brobyggende tankesind, og harmoni gennem konflikt er 
netop udtryk for en proces, som er et resultat af tankesindet. Konflikten mellem de 
humanitære og de egoistiske drifter løses ved hjælp af den ræsonnerende tanke, 
der kaster lys over problemet, og ved at inddrage sjælens intelligente kærlighed 
(Venus), der afslører de værdier, man skal bruge som vurderingsgrundlag.

Når Vædderens kampgejst er styret fra hovedet, er Vædderen symbolsk krigeren, 
som bringer nyt om ”det forjættede land”. Det forjættede land er selvfølgelig sjælens 
rige. Det kræver stort mod at forlade det sikre personlighedsliv. Latterliggørelse 
og ensomhed er de klassiske prøver, som man skal gennemleve på vejen mod 
sjælsbevidsthed. Vædderen har modet, og det er en kvalitet, man kan trække på 
i Vædderens måned. Vædderens impulsivitet tæmmes af den klare tanke, hvor 
vision og aspiration afløser ambition. Det er en måned, hvor man genopvækker 
riddertidens idealer. Man skal praktisere de gamle tiders dyder. Fairness, ærlighed 
og personligt mod mister aldrig aktualitet. I den ånd kan man med Merkurs hjælp 
bringe de nye erkendelser frem på tankens plan og virkeliggøre de rigtige initiativer, 
der destruerer de gamle strukturer og frigør det indespærrede liv. 

Månedens meditationsemne er:

”Vi udsender vores villighed til at tjene planen,
for at byde fremtiden velkommen”.
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Tyrens tegn

I Tyrens tegn indledes en voldsom strid mellem det lavere og højere menneske. 
Begær efter materielle besiddelser, sex og fysisk magelighed gennemleves, renses 
og nyorienteres, så det kulminerer i den højeste form for begær – at indordne sin 
vilje under den guddommelige vilje. Tyren er tegnet for begær i alle dets faser, 
og set i det lys forstår man, hvorfor Buddha forbindes med Tyrens tegn. Buddha 
formulerede i sine fire sandheder årsagen til al lidelse, og han viste vejen ud af li-
delsen via den ædle ottefoldige vej. Buddha viste menneskeheden, at alle former 
for lidelse stammer fra begær, og at begærets og lidelsens gradvise ophør sker, 
når man erstatter de lavere materialistiske og egoistiske begær med begæret efter 
åndelig udvikling. Kristus demonstrerede det i den mest ophøjede form, da han i 
Getsemane have udtalte ordene: ”Ske ikke min vilje, men din”,2 for der bragte han 
sin personlige vilje i samklang med Faderens vilje.

Tyren transmitterer 4. stråle, og iflg. Djwhal Khul kaldes den ”kampens stråle”, for 
her er kvaliteterne aktivitet og inerti bemærkelsesværdigt lige. Inerti eller træg-
hed skaber tilbøjelighed til magelighed, fornøjelse, dovenskab og ligegyldighed. 
Aktivitetsenergien er lidenskabelig, utålmodig og tilskynder altid til handling, og 
det skaber store konflikter i det menneske, der er påvirket af 4. stråle.

Det modstående tegn – Skorpionen – transmitterer også 4. stråle, og det gør aksen 
mellem Tyr og Skorpion til en kampplads af ekstraordinær karakter. Aksen kaldes 
også for ”begæraksen”, for det er de to tegns indflydelser, der får det åndeligt stræ-
bende menneske til at se lyset, visionen og Planen (Tyren), og samtidig begynder 
kampen for at realisere Planen via en række konkrete prøver, der tester begærlivet 
og afprøver, om der er vilje til sejr (Skorpionen).

Tyrens kvaliteter udtrykker sig i kraft af opbyggende og bevarende processer, der kan 
resultere i stædighed, ubøjelighed og konservatisme. Derfor er der behov for Skor-
pionens destruktive og nedbrydende kræfter, som sprænger formen og vanerne, så 

2 Lukasevangeliet, 22,42
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visionen kan tone frem. I Vædderens tegn var der fokus på mentalplanet. I Tyrens 
måned er der fokus på astralplanet. Det er her, visionen bygges op og skaber en 
stærk drivkraft, der kan manifestere sig på det fysiske plan.

I Tyrens måned lyder udfordringen derfor til alle: Erkend det sande lys og vær villig 
til at møde udfordringen, når Solen går ind i Skorpionens måned.

Månedens meditationstema siger derfor krystalklart:

”Begær der nyorienteres, fører til renselsens ild”.

Den gyldne middelvej
I Tyrens måned konfronteres man med sit begær i alle dets afskygninger, og opgaven 
består i gradvist at rette begæret mod højere mål. Begær rummer en enorm iboende 
kraft, som enten kan trække mennesket ned i de dybeste afgrunde af kriminalitet, 
grusomhed og stærk egoisme, eller det kan løfte det ud over personlighedens snæ-
versynede interesser og ind i sjælens verden, hvor målet er helhedens ve og vel. 
Buddha oplyste, at begæret ikke skal slagtes, men tæmmes. Askese er ikke vejen 
frem. Den eneste vej er en afbalanceret livsførelse, og Buddhas gyldne middelvej 
er metoden. Den gyldne middelvej er ikke en opportunistisk livsindstilling, hvor 
lidt af alt er målet. Det er derimod en sans for de rigtige åndelige værdier, som 
begærene skal vendes imod.

Tyren er symbol på det oplyste tankesind
Normalt betragtes mennesker, der er født i Tyrens tegn, for meget materialistiske og 
grådige, men det gælder kun hvis de laveste aspekter af Tyren kommer til udtryk. 
Tyrens dybere egenskaber handler om indsigt og visdom. 

Venus er eksoterisk hersker i Tyren, og dens intelligente kærlighed (5. stråle) åbner 
pandecentret for den energi, som i første omgang integrerer personligheden til en 
magtfuld og sammentømret enhed. Ved hjælp af energien fra Venus skaber disciplen 
herefter den sjælsfusionerede personlighed, og pga. åbningen erkender disciplen, 
at enhver fysisk form indeholder et guddommeligt lys.

Tyrens esoteriske nøgleord lyder sådan:

”Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys”.
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I sit højeste aspekt udtrykker Venus sig som det mentale aspekt, hvor hjerte og 
tankesind forenes, og hvor intellektet (motiveret af kærlighed) kan bruges korrekt 
som en analytisk, integrerende kraft i stedet for en kritisk og adskillende faktor. 
Venus har at gøre med evnen til at se verdens bagvedliggende kvaliteter. I det 
personlige horoskop fortæller Venus’ placering, hvilke værdier man føler sig tiltrukket 
af (begærer), og hvilke kvaliteter, man værdsætter og ønsker at forene sig med – 
om det er Den Guddommelige Plan, der toner frem for det indre syn, eller om det 
er fysisk lidenskab, afgøres af det, bevidstheden er fokuseret på.

Venus og den seksuelle forbindelse
I sit laveste udtryk er Venus symbol på kønnenes seksuelle forbindelse, selv om 
Venus intet har med seksualenergien at gøre, for den styres af Mars. I sit lavere 
aspekt er Venus kendt som sanselighedens planet – eller som Djwhal Khul udtrykker 
det − er Venus symbolet på det instinktive sind og hengivenhed.

Den seksuelle forbindelse mellem kønnene er en helt naturlig og rigtig forbindelse 
med det guddommelige formål at skabe fysiske kroppe, som sjæle kan inkarnere 
i. Når den seksuelle kontakt udtrykkes med kærlighed, er det på samme måde en 
smuk og intim kærlighedshandling. Men den åndeligt stræbende skal også lære at 
se de seksuelle behov i et højere sjæleligt perspektiv, som personlighedens længsel 
efter at forene sig med sjælen, som er et aspekt af verdenssjælen eller ”Faderen 
i Himlen”.

Når 5. stråle for kærlig intelligens udfolder sig i gennemsnitsmenneskets liv, sker 
det via behovet for fysisk forening. Tyren er desuden kendt for behovet for fysisk 
komfort og seksuel tilfredsstillelse plus en stærk modvilje mod forandring. Det er 
tilstande, der er de primære begær, som skal håndtere i Tyrens måned.

Det eksoteriske motto for Tyren lyder sådan:

”Lad kampen være modig”.

Vulkan – smedeguden
Vulkan, smedeguden, er den esoteriske hersker, som i mytologien er kendt for at 
smede smukke smykker og stærke våben. Det er et symbol på den sjælsfusionerede 
personligheds evne til at skabe de smukkeste kvaliteter i kraft af målbevidst stræben 
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og dybtgående forvandlingsprocesser. Vulkan er kanal for den guddommelige kraft 
og viljesaspektet. Vulkan er også symbol på sjælens fokuserede hensigt, som i gen-
nemsnitsmennesket viser sig som instinktivt begær efter fysiske erfaringer og som 
vilje og kontrolleret hensigt hos det åndeligt stræbende menneske. Vulkan er i sit 
højeste aspekt menneskets evne til at skabe de kvaliteter i personligheden, som er 
nødvendige, for at sjælen kan manifestere sig fysisk. Det er målrettet viljeskraft, 
der gør disciplen til ”Guds tyr, der styrter frem”, som det hedder med et esoterisk 
begreb. Ved hjælp af Vulkans energier lærer man at disidentificere sig fra den fysiske 
verdens tiltrækning og praktisere målrettet disciplin.

Den Guddommelige Plan er ikke en diffus følelsesladet drøm, der skal realiseres med 
overdreven navlebeskuelse. Det er et meget konkret opbyggeligt arbejde midt i den 
fysiske verdens aktiviteter, hvor man risikerer at få ”jord under neglene”. Opgaven 
for disciplen i Tyrens måned er med Djwhal Khuls ord:

”Disciplen har behov for at forstå den åndelige side af Venus, der 
påpeger, at Guds søn, som er tankens søn, er redskab for Guds kær-
lighed. Disciplen skal derfor lære at transmutere viden til visdom, 
overvinde den destruktive side af Vulkan og dermed også af 1. stråle 
og i stedet virke som ’den, der former sjæle’ − herunder sin egen. 
Disciplen skal sigte mod et klart syn, ren glad vilje og udryddelse 
af personlighedens begær. Det er målet for disciplen i Tyren”.

Alice A. Bailey: Esoteric Astrology, p. 394

Meditationsemnet i Tyrens måned lyder sådan:

”Vi påkalder nyt lys for menneskeheden
og viljen til at se og vælge den ædle vej”.
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Tvillingernes tegn

I Tvillingernes tegn lærer man betydningen af rigtige menneskelige relationer, og 
man får til opgave at opbygge det netværk af forbindelser, som er en forudsætning 
for realiseringen af Den Guddommelige Plan. I Vædderens måned manifesterede 
man primært de indkommende energier i tankens verden. I Tyrens måned var der 
fokus på astralplanet, og i Tvillingernes måned kan man føre de to foregående må-
neders energi ned på det æteriske plan og opbygge det æteriske netværk, som gør 
det muligt at manifestere de guddommelige energier. 

Tvillingernes energier drejer sig om opbygningen af et globalt telepatisk netværk, 
sådan at menneskeheden i praksis bliver en levende tænkende organisme, der frit 
udveksler informationer på tværs af alle skel. Det fysiske symbol på det indre netværk 
findes i udbygningen af internettet og i udviklingen af kommunikationsteknologien. 
Mennesket bygger netværket ved bl.a. at deltage i fuldmånemeditationerne og ved 
dagligt at forbinde sig med hinanden i tankerne. Et godt eksempel er Lucis Trusts’ 
verdensomspændende triangelarbejde,3 der er et organiseret arbejde, som bestræ-
ber sig på at skabe et globalt netværk baseret på god vilje. I triangelarbejdet for-
binder tre mennesker sig dagligt både med hinanden i tankerne og med det globale 
netværk, hvorefter de intonerer Den Store Invokation,4 for at energierne fra den 
kraftfulde påkaldelse kan udsendes til verden.

Overvindelse af dualitet
Perioden i Tvillingernes tegn handler om at udbygge relationerne til omverdenen. 
Kvaliteten af relationerne afhænger i høj grad af hvilke tanker, man har om andre. 
Derfor er der fokus på tankevirksomheden i Tvillingernes måned. I Tvillingerne kon-
fronteres man med dualitetsprincippet via den eksoteriske hersker Merkur.

3 Se Lucis Trust: http://www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles
4 Den Store Invokation og andre mantraer kan frit downloades fra VisdomsNettet: http://
www.visdomsnettet.dk/a-101/
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Det er via Merkur og 4. stråle, at man erkender, at tilværelsen består af modsætninger 
mellem Selvet og ikke-selvet − eller sagt på en anden måde − mellem det, der er 
én selv, og det, der ikke er én selv. 

Pga. 4. stråles analytiske, kritiske og skelnende bevidsthed opstår der en spaltning 
i bevidstheden, som er nødvendig for identitetsdannelsen i de tidligere stadier. Men 
det er en form for separatistisk og dualistisk bevidsthed, der uundgåeligt medfører 
konfrontationer og konflikter mellem de mange modsætninger, man møder i livet. 
Så længe man er polariseret i den form for tænkning, vil alle medmennesker op-
leves som enten ”gode” eller ”dårlige”, og det er grundlaget for alle konflikter. I 
Tvillingernes tegn er det menneskets indre opgave, at forene de tilsyneladende 
modsætninger i en ny helhed. 

Alle former for indbyrdes krigsførelse − kollektivt og individuelt − udspringer af 
det faktum, at mennesket i konflikten har glemt den fælles tredje faktor, som af-
balancerer polariteten i en ny fælles enhed. Den tredje faktor er kærlighed. Kærlighed 
er den universelle ”lim” eller magnetisme, som får alt til at hænge sammen. Ved 
hjælp af intelligent kærlighed opstår der en syntese af tilsyneladende uforenelige 
modsætninger. Det er den kvalitet, man forsøger at åbne mennesket for, og det er 
der store muligheder for i Tvillingernes måned. Det er nemlig via Tvillingernes tegn, 
at 2. stråle når menneskeheden, og det er desuden en måned, hvor kærligheden 
når sin kulmination og kommer stærkest til udtryk via den gode viljes energi.

Venner på rejsen
Det er vigtigt også at betragte det modstående tegn – Skytten – med dets målrettede 
og fokuserede energier. I modsat fald er der stor forvirring og splittelse imellem de 
mange muligheder, som Merkur – ”gudernes sendebud” – eller tanken præsenterer. 
I Tvillingernes tegn oplever man skabelsens mangfoldighed i alle dens aspekter, og 
derfor er der ofte stor rastløshed og omskiftelighed i tegnet. Det kommer til udtryk 
ved, at Tvilingen har masser af idéer og projekter, men som regel er der næsten 
ingen praktisk gennemslagskraft, før Skyttens kvaliteter begynder at slå igennem, 
for det giver Tvillingen den målrettethed, der er behov for.
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Hvis man ikke har del i Skyttens søgen og 
glødende tro på, at livet har et formål og en 
mening, bliver livet fyldt med overfladiske ad-
spredelser, der forspilder muligheden for åndelig 
koncentration. Energi følger tanken. Når man 
fokuserer opmærksomheden på et bestemt 
område, øges energien og dermed væksten. 
Når de to stjernetegns energier fusionerer i 
bevidstheden, finder man ud af, at rigtige men-
neskelige relationer er det netværk, der åbner 
døren til større tjenestekapacitet. Ingen når ind-
vielsens port alene.

Månedens meditationstema lyder sådan:

”At væve et netværk af 
samarbejdsforbindelser

giver venskab på den lange rejse”.

Man vil også opdage, at de nye eller forbedrede 
forbindelser, man skaber i Tvillingernes måned, 
kan kulminere i nye erkendelser og åndelige gen-
nembrud i Skyttens måned.

Lyt til tankesindets visdom
Man bliver på afgørende måde testet på 
skelneevnen i Tvillingernes måned. Lyt-
ter man, og følger man alle andres gode 
råd, fordi det er nemmere at spørge de 
”kloge” end selv at etablere den indre 
kontakt til sjælen? Der er en tilbøjelighed 
til at blive vildledt i Tvillingernes tegn 
af alle de ydre stemmer, som tilbyder 
løsninger på problemerne. Derfor skal 
man optræne evnen til at lytte indad 
– til sig selv. Det kræver først og frem-
mest sindsro og tilrettelæggelse af til-
værelsen, så man undgår for mange 
stresspåvirkninger. Desuden kan man 
via daglig meditation på lyset i hjertet 
eller i hovedet gradvist genoprette for-
bindelsen til den indre visdom.

Merkur påvirker i Tvillingernes måned personlighedslivet pga. en kraftig stimulering 
af intellektet. Man vil være tilbøjelig til at tage forhastede konklusioner på baggrund 
af et overfladisk kendskab til, hvad der er praktisk muligt eller etisk korrekt. Der kan 
være en fare for, at boglig viden (som også er ”ydre stemmer”) blokerer for en mere 
direkte og meditativ tilgang til informationer, hvis man dyrker intellektualismens 
faldgrube, som betyder, at man vælge kvantitet frem for kvalitet. Dvs. at man i 
Tvillingernes måned skal forædle tankegangen ved at tænke ad visdommens baner 
frem for blot at samle flere informationer, der kun har til formål at tilfredsstille in-
tellektets behov for at vide mere, uden at man af den grund ændrer den daglige ad-
færd. Man lægger vægt på visdommen, når man reflekterer over de etiske værdier, 
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der lægges til grund for tænkningen. Når man gør det, trækker man på energien 
fra den esoteriske hersker Venus. Visdom opstår, når intuition fra det buddhiske 
plan udtrykker sig gennem tankesindet. Kærlighed opstår, når intuition udtrykker 
sig gennem astrallegemet.

Byg kommunikationsbroer
Venus stimulerer evnen til at tænke i helhedsbetonede baner, og det ændrer 
tankemønstrene. Venus er symbol på det intuitive tankesind, her forstået som 
den intelligente − dvs. mentale evne − til at forbinde modsætninger ved hjælp af 
kærlighed. I Tvillingernes måned kan man med Venus’ hjælp bygge kommunikations-
broer mellem forskellige mennesker, organisationer, virksomheder og kulturer, og 
på de indre planer kan man forstærke broen mellem personligheden og sjælen. 

Det eksoteriske motto er:

”Lad omskiftelighed gøre sin virkning”.

Når man identificerer sig med personligheden, opleves alt som enten sort eller hvidt, 
og verden opsplittes i fragmenter uden en sammenhængende helhed. Det giver 
ustabilitet. Løsningen på problemet kommer til udtryk i Tvillingernes esoteriske 
nøgleord.
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Det esoteriske nøgleord:

”Jeg erkender mit andet selv,
og når dette selv toner bort,

vokser og stråler jeg”.

Når identifikationen med personligheden og intellektet toner bort, vokser og stråler 
sjælens kvalitet, som er den uforgængelige kærlighed og intuition. Glem ikke, at 
mennesket er en del af en større helhed – et større netværk, som forbereder sig 
intensivt på at bane vejen for Kristus. Iflg. Djwhal Khul skal der fokuseres på for-
beredelsesarbejdet ved at skabe rigtige menneskelige relationer, for så vil der ikke 
gå lang tid før Kristus igen kan vise sig offentligt. 

Månedens meditationsemne er derfor:

”Vi erkender nærværet af Ham, som kommer”.
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Krebsens tegn

Iflg. Djwhal Khul er Krebsens tegn den brede port, som leder sjælene ind i inkar-
nation, og det modstående tegn – Stenbukken − er tegnet, der fører ud af inkarnation 
via indvielse.

Krebsens har pga. sine to herskere − Månen og Neptun − med massebevidsthed at 
gøre. Massebevidsthed eller instinktiv bevidsthed er en indflydelse, som alle sjæle 
underlægges, når mennesket inkarnerer. I barndommen gennemlever alle den in-
stinktive fase, hvor man er prisgivet forældrenes og omgivelsernes påvirkninger. 
Krebsens energier repræsenterer erfaringerne i den tidlige opvækst, indtil man mod-
nes og vælger at frigøre sig fra massebevidstheden for at træde ind i en selvbevidst 
livsform. Krebsen som porten til inkarnation skal forstås i det lys.

Det er imidlertid også i Krebsens tegn, at de første spirer til selvbevidsthed bryder 
frem, og det medfører en langvarig konflikt mellem behovet for tryghed (Månen) 
og behovet for selvstændighed (Stenbukken/Saturn). Krebsen er et konflikttegn, 
fordi den eksoteriske hersker – Månen − transmitterer 4. stråle for harmoni gennem 
konflikt og aktiverer bevidsthedsudviklingen fra instinkt til intellekt. Krebsen og Sten-
bukken kaldes for ”individuationsaksen”, fordi den stimulerer udviklingen fra det 
instinktive og afhængige menneske til stadiet for den intelligente personlighed, der 
kulminerer og indfrier sine ambitioner. Men polariteten udvikler også balancegangen 
mellem familiehensyn, der er den første træning i gruppehensyn, og det selvstændige 
(egoistiske) menneskes personlige behov for selvrealisering. På det kollektive plan 
symboliserer aksen ubevidste menneskers forenede påkaldelse af lys og kærlighed 
fra de indviede. Set i det lys bliver månedens nøgleord forståelig.

Månedens meditationstema lyder sådan:

”Massernes påkaldelse af lys
forpligter de indviede til at svare”.

Kontakt med massebevidsthed
I Krebsens måned forstærkes tilknytningen til massebevidstheden, og man påvir-
kes derfor lettere af den offentlige mening. Der er ingen som Krebsen, der er i 
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kontakt med de underliggende subtile strømninger i det kollektive følelsesliv. Det 
kan opleves som både en gave og en forbandelse. Det er en gave for det selvbe-
vidste og åndeligt stræbende menneske, fordi vedkommende får mulighed for at 
kommunikere i et sprog, der kan tale til og løfte mange. Det er et menneske, som 
ved hjælp af energierne fra 6. stråle via den esoteriske hersker Neptun kan kom-
munikere i kollektive billeder, der skaber fornyet åndelig stræben hos tusindvis af 
gennemsnitsmennesker. Ikke i form af religiøs vækkelse, men i form af en ny in-
stinktiv forståelse af f.eks. kærlighedens natur − især gennem musik og film. 

Filmindustrien (styret af Neptun) er en af nutidens vigtigste undervisningsmetoder, 
fordi massepåvirkningen er så omfattende, og den formår at aktivere både de 
smukkeste og de mest uskønne sider i mennesket. Der ligger et stort og vigtigt 
arbejde i at få filmindustrien til at fokusere på menneskehedens åndelige poten-
tiale i stedet for på den omfattende fokusering på krig, vold, brutalitet, sex og 
materielt begær. Richard Attenboroughs film om Gandhi er et eksempel på en 
positiv film. Steven Spielberg har Krebsen på ascendanten, og han er én blandt 
mange filmskabende kunstnere, der har Krebsens indflydelse markant i horoskopet. 
Kontakten til massebevidstheden er en forbandelse i den forstand, at den kan skabe 
frygt for at træde uden for de accepterede normer, som man er følelsesmæssigt 
knyttet til.

Moder og beskytter
Månen er et symbol på ”formens moder”, der repræsenterer den fysiske-, følelses-
mæssige- og instinktive tankeverden. Det er verdener, der skjuler den iboende sjæl, 
og i begyndelsen gør de mennesket blindt for sit guddommelige ophav. Men positivt 
set yder formen beskyttelse for det nye liv, som er på vej ind i inkarnation. Uanset 
om det er mennesker eller nye organisationer, der kommer til verden, kræver de 
omsorg og beskyttelse, og det er kvaliteter, der er stærkt tilstede i Krebsens tegn. 
I Krebsen fødes den idé i det fysiske, som blev undfanget i Vædderen, modnet i 
Tyren og kommunikeret i Tvillingernes tegn. 

Krebsens tegn transmitterer 3. og 7. stråle, som begge medfører høj aktivitet i 
formens verden. Det er kvaliteter, der gør gennemsnitsmennesket stærkt mate-
rialistisk, mens det fremskredne menneske bruger de samme kvaliteter til at ma-
nifestere Den Guddommelige Plan. Krebsen giver store muligheder for at arbejde 
med handel og økonomi.
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Krebsens tegn
Der er oplagte farer, som alle mennesker skal være på vagt overfor i Krebsens 
måned. Moderens og familiens beskyttende omsorg kan kvæle barnets selvudfoldelse 
på et senere tidspunkt. Det samme kan gøre sig gældende for organisationer, der 
i frygt for omverdenen vikler sig ind i nepotistiske organisationsstrukturer, som er 
lukkede overfor nye medlemmer. 

Når familievaner, organisationsstrukturer eller personlighedsmønstre står i vejen for 
sjælens og gruppens nye liv, er konflikter uundgåelige. Derfor vil man i Krebsens 
måned blive konfronteret med stivnede, individuelle og kollektive adfærdsmønstre. 
De instinktive reaktionsmønstre, som blev grundlagt i barndommen og i tidligere 
inkarnationer, rummer intet nyt. De repræsenterer sjælens fængsel, som man skal 
frigøre sig fra. Man er nødt til at reorganisere de indarbejdede mønstre og etablere 
nye, som man derefter skal pleje og opfostre. Det er en reorganisering, som kan 
føre til kulmination i Stenbukkens måned.

Den nødvendige smerte
Sårbarhed er et eksistentielt grundtema, som 
der fokuseres på i Krebsens måned. Den kan 
resultere i isolation fra omgivelserne, når man 
i selvbeskyttelse lukker sig inde i sig selv, 
men sårbarheden kan også være den dør, som 
andre ”dødelige” kan træde indad, hvis man 
tør dele sårbarheden med andre. Smerte er en 
uundgåelig tilstand − specielt på discipelskabets 
vej − fordi det kan være et tegn på, at man 
løfter kvaliteten af følelseslivet. Når sjælens 
kærlighed rammer en lavere vibrerende tilstand 
i legemerne, opstår der smerte og mulighed for 
forløsning, hvis man vel at mærke går bevidst 
ind i processen. Oftest dulmes smerten med 
stimulanser og forskellige flugtmekanismer, for-
di man ikke er i stand til at rumme ubehaget, 
men dermed forhindrer man muligheden for 
at vokse.

I Krebsens måned skal man lære at sætte pris 
på smerten som en uundgåelig følgesvend i 
udviklingsprocessen. Smertens dybere formål 
er bl.a. at nedbryde selvtilstrækkeligheden og 
separatismen ved at lære at række hånden ud 
efter hjælp fra medmennesker og højere kilder.

Smerten kan også være en læremester, for den opfordrer til at søge dybere efter de 
kvaliteter, der kan forløse smerten. Normalt reagerer man umodent ved at trække 
sig tilbage i selvbeskyttelse, når andre mennesker sårer (Månen), eller ved at 
reagere udfarende og aggressivt (Mars). Men man kan også åbne sig for Neptuns 
energier, der er den esoteriske kvalitet i Krebsens måned. Tilgivelse, barmhjertighed 
og opofrelse af de lavere reaktionsmønstre er en mulighed i Krebsens måned. Hver 
gang man oplever smerte, er det − set i et udviklingsperspektiv − en mulighed for 
at træne de højere egenskaber, der iflg. Bibelens lignelse om de betroede talenter 
skal bruges for at vokse.
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Det eksoteriske motto lyder sådan:

”Lad isolation være reglen,
og dog eksisterer mængden”.

Mottoet oplyser, at man har trukket sig tilbage, som om man står bag en glasvæg 
og ser ud på omgivelserne. Neptun er hengivenhedens planet. Den repræsenterer 
hjertets overstrømmende kærlighed, som forener menneskeheden i én stor familie. 
Ved hjælp af Neptun kan man transcendere behovet for isolation, når man påtager 
sig et ansvar for at yde omsorg til alle i de nære omgivelser, som har behov for det.

Det esoteriske nøgleord for Krebsen lyder sådan:

”Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg bor”.

”Huset” er menneskets indre energilegemers udstråling. Ved at opbygge positive 
følelser og tanker i et sundt legeme, stimulerer mennesket den indre Kristusbevidsthed, 
som en dag vil frigøre det til fuld bevidsthed om sit åndelige ophav.

Månedens meditationsemne lyder sådan:

”Vi hjælper menneskeheden,
med at opbygge et oplyst hus”.
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Løvens tegn

I Krebsen spirer den første individualitet frem i form af en begyndende løsrivelse fra 
familiebåndene og massebevidstheden. Kvaliteterne fra Løvens tegn fører bevidst-
hedsudviklingen et skridt videre til etableringen af den selvbevidste personlighed. 
Man skal først kende sig selv som personlighed, før man kan erkende sin sjæl og 
sjælen i andre mennesker. Men det er ikke alle, der skaber opmærksomhed om sig 
selv, som er selvbevidste i ordets egentlige forstand. Selvbevidsthed er karakteriseret 
ved evnen til at leve efter en bevidst målsætning − en selvtilrettelagt livsplan. Det 
er et tegn på, at mennesket ikke er styret af sine følelsesmæssige svingninger 
alene, men desuden har en mental fokusering. 

Løvens tegn transmitterer 1. stråle for vilje og kraft og 5. stråle for konkret tænkning. 
I værste fald gør strålekombinationen Løven til en intelligent diktator og i bedste 
fald til en oplyst leder. ”Hvem er jeg?” − lyder brølet fra Løven, og med spørgsmålet 
begynder den lange vej mod oplysning. Alle bør stille sig selv det samme spørgsmål 
i Løvens måned. To meget markante indflydelser gør sig gældende i Løvens tegn. 
Det er viljen til at oplyse (5. stråle), der giver løvemennesket en uimodståelig trang 
til selverkendelse, og desuden er det viljen til at herske (1. stråle) − først over sig 
selv, og det resulterer i personlighedens integration, og senere udvikles evnen til 
at lede og bestemme over større eller mindre grupper. Udviklingen af en magtfuld 
personlighed er dog kun første trin i bevidsthedsudviklingen. 

Senere toner den egoistiske personlighed bort i sjælens lys, og nu begynder 
kvaliteterne fra det modstående tegn – Vandbæreren − at gøre sig gældende. Vand-
bærerens gruppebevidsthed afløser Løvens jeg-bevidsthed. Gruppebevidsthed er 
ikke det samme som Krebsens flok- eller massebevidsthed. Gruppebevidsthed er 
den klare erkendelse af den indre sjælsgruppes sammensætning og mål. Det er den 
frivillige tilsidesættelse af personlige mål for at deltage i gruppens bestræbelser på 
at føre Den Guddommelige Plan ud i livet.

Månedens meditationstema lyder sådan:

”Integrerede personligheder integrerer verden”.
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Man skal være stærk
Løvens kvaliteter er helt centrale i bevidsthedsudfoldelsen. Det kommer tydeligt til 
udtryk gennem Solens eksoteriske og esoteriske herskerskab i Løvens tegn. Solen er 
fokus for 2. stråles bevidsthedsimpuls, og det man til enhver tid bevidst identificerer 
sig med. I Løvens måned lærer man betydningen af en stærk selvbevidsthed og får 
mulighed for at styrke det personlige selvværd. Mange åndeligt søgende hænger fast 
i en fejlagtig opfattelse af, at de skal være selvudslettende, beskedne, pæne, søde 
og rare mennesker. I værste fald medfører det, at de er ude af stand til at forsvare 
de humanitære værdier. Mennesket lever i en verden, hvor egoisme og konkurrence 
er bærende værdier for det største antal mennesker, som ikke lader sig stoppe af 
smilende, velmenende og tilbageholdne mennesker, som ikke tør sætte grænser, 
eller som mangler personligt mod til at kæmpe for deres humanitære værdier. 

Det er ikke meningen, at åndeligt stræbende mennesker skal være gulvmåtter for 
deres omgivelser. De skal derimod være som en jernnæve i en fløjlshandske. Det 
første mål er derfor at udvikle en stærk og målbevidst personlighed, som kan være 
redskab for sjælens energier. Uden en stærk personlighed har sjælen ingen mu-
lighed for at manifestere sig i det fysiske.

Det inderste væsen er kærlighed
De elementer i personligheden, som 
endnu ikke er fuldt udviklet, kan man ef-
fektivt gøre noget ved i Løvens måned 
ved hjælp af energierne fra Solen. Solen 
transmitterer 2. stråle, og derfor er 
kærligheden stærkt tilstede på Jorden 
i Løvens måned. Perioden i Løvens tegn 
vil stimulere hjertecentrets funktion til 
større aktivitet. Som tidligere nævnt er 
det ved hjælp af kærlighedens center, 
at sjælens kærlighedsaspekt kommer til 
fuld udfoldelse. I Løvens måned sættes 
der fokus på identitetsoplevelsen. 
”Hvem er jeg?” ”Hvad er den virkelige 
identitet bag alle de roller, som jeg - 
mig i det daglige?” Svaret er kærlighed.
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Løvens store styrke er dens kærlighed til sig selv. Den ved, at alle er af ædel afstam-
ning, og den demonstrerer det i praksis med sin store hjertevarme, sin gavmildhed 
og sin styrke.

Lektien er derfor, at man skal identificere sig med det højeste i sin natur, for energi 
følger tanken, og mennesket bliver, som det tænker. Ved hjælp af kærlighed kan man 
acceptere de karakterproblemer, som giver nyttig modstand på vejen mod større 
styrke. Ved hjælp af kærlighed kan man opbygge de kvaliteter, der med tiden vil er-
statte f.eks. mindreværd med selvværd, og det gør man i kraft af planeten Neptuns 
kvaliteter, som Solen skjuler i dette tegn. Neptun giver visionen og forestillingen 
om, at man kan blive noget større, end det man er. Viljen til magt via 1. stråle 
giver den målrettede ihærdighed til at opnå fuld kontrol over personligheden ved 
hjælp af kærlighedens styrke. Den intense personlighedsudvikling i Løvens måned 
kan medføre, at man i Vandbærerens måned virkelig har noget at tilbyde gruppen.

Falsk selvbevidsthed
En forblændelse, der ofte opstår, er, at Løven på et tidspunkt overbetoner sin be-
grænsede personlighed og overhovedet ikke har kontakt med sin sjæl. Det er et 
midlertidigt stadie, som ethvert menneske skal gennemleve, før det begynder på 
discipelskabets vej. Når fasen kulminerer, er stoltheden og egoismen meget stærk. 
Løven er så opslugt af sin egen selvforherligelse, at kærligheden aldrig når længere 
end til dens egen navle.

I Løvens måned skal alle derfor kæmpe en kamp mod Løvens lavere tendenser, som er 
magtsyge, stolthed og selvtilstrækkelighed. Løven kan være et meget materialistisk 
tegn, hvor status og magt spiller en stor rolle. Når gennemsnitsmennesket identifi-
cerer sig med sin personlighed, er det egocentrisk i sin selvopfattelse. Det er et 
niveau, hvor Solen symboliserer personlighedens bevidsthed.

Det eksoteriske motto lyder sådan:

”Og ordet lød: Lad andre former være til.
Jeg hersker, fordi jeg er”.

Det er ikke svært at høre den selvcentrerede tone, men den skal en dag ofres, når 
man hører sjælens kalden.

Og derfor lyder det esoteriske nøgleord:

”Jeg er det, og det er jeg”.
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Nu er Solen symbol på sjælsbevidstheden. Opgaven i Løvens måned er at vise 
sandt lederskab og finde de opgaver, der afspejler den aktuelle styrke, som er en 
forudsætning for vækst.

Månedens meditationsemne lyder sådan:

”Må kærlighedens kilde finde en åben kanal i os”.

Solen i hjertet
Under Løvens fuldmåne og i perioden, hvor Solen ”bevæger” sig gennem Løvens 
tegn, får man mulighed for at opleve et glimt af sin egen guddommelige oprindelse. 
Det sker, når man i meditation kontakter Solen på de indre planer, for mennesket 
er en sol i sin inderste natur. 

I Løvens måned vil det derfor være særligt gavnligt at meditere på ”Solen i hjertet”. 
Det gør man ved at sætte sig ned, lukke øjnene og visualisere en lysende, gylden 
sol, som fra hjerteregionen oplyser hele auraen og sender sine varme og kærlige 
vibrationer ud til hele menneskeheden. Gør man det, styrker man forbindelsen til 
sit eget guddommelige ophav og bliver samtidig en ”sol” for de mennesker, man 
omgås. På et langt senere tidspunkt i udviklingsfasen vil den indviede få mulighed 
for at kontakte energier fra Sirius. Djwhal Khul fortæller:

”August måned, hvor Løven hersker, tilhører Hundestjernen eller 
Sirius, og derfor er Sirius i nær forbindelse med Løven. Løven styres 
i kosmisk forstand (og helt bortset fra vores solsystem) af Sirius. 
Sirius er hjemstedet for Den Store Loge,5 som 5. indvielse giver 
mennesket adgang til, og som indvielsen fører mennesket til som 
en ydmyg discipel. Senere, når den nye verdensreligion er grundlagt 
og fungerer, vil man se, at den store månedlige ceremoni ved fuld-
månen i august bliver dedikeret til at skabe kontakt med kraften 
fra Sirius via Hierarkiet. Hver af årets måneder vil senere − baseret 
på nøjagtig astrologisk og astronomisk viden − blive dedikeret til 
det stjernebillede på himlen, der hersker over en bestemt måned, 
på samme måde som Sirius hersker over Løven … Indflydelsen fra 
Sirius mærkes ikke bevidst før efter 3. indvielse”.

Alice A. Bailey: Esoteric Astrology, p. 299

5 Dvs. Den Store Loge som planetens Hierarki er et spejlbillede af.
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Jomfruens tegn

Temaet i Løvens tegn var udvikling af en stærk, integreret personlighed. I Jomfru-
ens måned sættes der fokus på det, som personligheden skjuler − den indre 
Kristusbevidsthed − og på en omfattende renselsesproces, der frigør kærligheden 
i mennesket.

Jomfruens tegn er symbol på ”Moder jord” og på Jordens evolutionære mål − at 
åbenbare Kristusbevidstheden i det fysiske. Det grundprincip, der klarest udtrykker 
Jomfruens mål, er ordene: ”Kristus i jer, herlighedens håb”.6

I den vestlige verden er Jomfru Maria symbol på den guddommelige moder, og hun 
er tæt forbundet med Jomfruens energier. Hun fuldførte det, som er alles opgave 
− at manifestere den indre Kristus i det fysiske. Alle skal optræde, som om de er 
vordende mødre, der er svangre med Kristusbevidstheden.

Jomfruen er et jordtegn, og derfor fokuseres opmærksomheden på fysiske forhold 
herunder det fysiske legeme. Energierne fra sjælen er så subtile, at man er nødt til 
at rense sit fysiske legeme, hvis det skal fungere som et tempel, der gør det muligt 
for sjælen at manifestere sig. Det fysiske legeme er i esoterisk forstand et tempel 
eller et redskab, som kan bruges af sjælen til at distribuere kraft og kærlighed til den 
fysiske verden. Derfor er det nødvendigt at rense og forædle sig. I Jomfruens måned 
er tiden inde til at se de daglige vaner efter i sømmene. Er kosten rigtig? Er søvnen 
tilstrækkelig? Er motionen tilfredsstillende? Er der afhængighed af stimulanser? 

Er der problemer med dårlige vaner, er Jomfruens måned et godt tidspunkt til at 
ændre dem. Hvad nytter det, at man har en masse gode idéer, som ikke kan realise-
res, fordi kroppens vitalitet er svækket? Overskuddet til at ændre de negative møn-
stre og udføre tjenestearbejde for menneskeheden kommer i kraft af en sund og 
regelmæssig levevis, og derfor er forædling nødvendig. 

6 Kolossenserbrevet, 1,27
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Jomfruens tegn er et særdeles feminint tegn, der transmitterer de ”bløde” energier 
– dvs. 2. og 6. stråle. Kærligheden og hengivenheden er stærk i Jomfruens tegn, og 
det kommer til udtryk i ønsket om at tjene noget større og stille sig selv til rådig-
hed. Processen er smukt symboliseret af den gravide kvinde, der stiller sit fysiske 
legeme til rådighed, for at en sjæl kan inkarnere.

Månedens meditationstema er:

”Forædling af den indre gudsbevidsthed
og form skaber en verdensfrelser”.

Formens hemmeligheder afdækkes
Jomfruen er et konflikttegn. Det kommer tydeligt til udtryk gennem de to herskere − 
Merkur og Månen − der begge transmitterer 4. stråle for harmoni gennem konflikt. 
Merkur er − afhængigt af bevidsthedsniveauet − symbol på det kritiske intellekt, 
der søger oplysninger om den ydre verden, eller som på et senere stadie er den, 
der bringer lys til personligheden fra sjælens verden.

I Jomfruens tegn bliver Merkur-tankesindet stærkt optaget af at forstå formen, og hvad 
der er årsager og virkninger, når f.eks. menneskets organisme rammes af sygdom. 
Et tydeligt eksempel er den naturvidenskabelige forskning, der er præget af Merkurs 
og Venus’ energier. Merkur repræsenterer det analyserende og kritiske tankesind, 
der splitter formen ad i sine enkeltdele, mens Venus repræsenterer tankesindet i 
dets integrerende og samlende aspekt, der søger årsagssammenhængene ved at 
relatere de enkelte dele til helheden. Interessen efter at forstå alle formens enkelte 
dele, har bragt Vestens lægevidenskab (der er forbundet med Jomfruen) frem til det 
høje naturvidenskabelige, specialiserede og teknologiske niveau, men samtidig har 
den afskåret sig fra den dybere psykiske og åndelige dimension (Fiskenes tegn), 
som kroppen er en integreret del af.

Jomfruens intense fokusering på den materielle side af tilværelsen vil i lang tid skjule 
virkeligheden, indtil den bryder gennem stoffets slør. Først opdager den stoffets lys, 
som kvantefysikken har gjort det. De naturvidenskabelige forskeres bestræbelser 
er i virkeligheden båret af en stor hengivenhed og kærlighed til sandheden, for de 
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stræber efter at fravriste naturen sine hemmeligheder. Forskerne ved intuitivt, at 
formen skjuler Kristusbevidstheden. Når naturvidenskaben forbinder Jomfruens 
kvaliteter med det modstående tegn − Fiskenes enhedsbevidsthed − vil sandheden 
blive åbenbaret. Man vil erkende, at stof er ånd i sit laveste aspekt og ånd er stof 
i sit højeste.

Konflikt med månekræfter
I den personlige verden kommer konflikten til syne i Jomfruens intense bestræbelser 
på at dygtiggøre sig – dvs. at tilegne større kontrol over tænkeevnen via studier, 
over følelseslivet via streng analyse, og over den fysiske krop ved at tvinge den til 
nye og sunde vaner. Jomfruen kan næsten blive fanatisk (6. stråle) i sin stræben 
efter perfektion, og det kan paradoksalt nok resultere i et mindreværdskompleks.

Kritik uden kærlighed er af det onde, og det vil blot forstærke det onde, som man 
med sit kritiske intellekt forsøger at udrydde. Glem aldrig at formen (personligheden) 
ikke skal hverken undertrykkes eller dræbes, men forædles gennem tålmodigt og 
omsorgsfuldt arbejde.

Jomfruens esoteriske hersker er Månen, der skjuler indflydelsen fra Vulkan. Vulkans 
viljesenergi giver evnen til at disidentificere sig fra især de fysiske drifter, og det 
resulterer i, at materialismen og seksualiteten mister sit greb. Man vil fortsat have 
materialistiske og seksuelle behov, men man bestemmer selv, hvordan de kommer 
til udtryk. Forædling af formen er en forudsætning for at Kristusbevidstheden kan 
vokse og fødes. Ingen kan tjene to herrer. Man er nødt til enten at vælge Kristus-
bevidstheden eller mammon. Viden og indsigt i personlighedens mekanismer − her-
under de fysiologiske, følelsesmæssige og mentale vaner – stammer fra Merkur i 
Jomfruens måned, og den er grundlaget for den korrekte metode til renselse og 
forædling. Fra Vulkan opnår man den vedholdende styrke til at ændre alle de vaner 
og rutiner, som ikke gavner sjælen, men som giver modstand, fordi man i så lang 
tid har identificeret sig med de månekræfter, der styrer det materielle liv. Jomfruen 
giver mulighed for at skabe det åndelige liv.

Jomfruens esoteriske nøgleord lyder sådan:

”Jeg er moderen og barnet.
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Jeg er Gud, jeg er stof”.

Sætningen kan forstås sådan, at når man renser, forædler og har omsorg for den 
fysiske tilværelse (moderen), kan man udvikle sit indre guddommelige ”barn” 
(kærligheden), sådan at Gud (altings oprindelse) kan manifesteres i det fysiske. 
I Jomfruens tegn forener man både den indre fader, moder og det indre barn i en 
syntese. For gennemsnitsmennesket lyder det eksoteriske motto:

”Og ordet lød: Lad stoffet styre”.

Tjeneste
Den astrologiske indstrømning i Jomfruens måned vil bære præg af hengivenhed, 
ydmyghed og et ønske om at være til gavn. Det er kvaliteter, der resulterer i tjene-
stearbejde. Moderenergierne, der kommer til udtryk gennem Jomfruens klare, skel-
nende forstand, medfører viden om det fysiske plans mangfoldige fænomener og gør 
mennesket i stand til at yde praktisk og håndgribelig tjeneste for medmennesket. I 
Jomfruens måned kan man stille sig selv spørgsmålet: ”Har jeg det rigtige arbejde, 
og hvis ikke, hvad forhindrer mig så i at søge et nyt, hvor mine evner kan komme 
til fuldt udtryk?” Det daglige arbejde gør mennesket til det vigtige tandhjul, der 
medvirker til at verden udvikler sig. At finde sin plads i den store helhed er en vigtig 
livsopgave, som der sættes fokus på i Jomfruens måned. Det er her, man kan blive 
inspireret til at søge det rigtige arbejde eller ændre arbejdsopgaver, så de svarer 
til den, man er. Derfor lyder månedens meditationsemne sådan:

”Vi dedikerer vores tid, penge, tale og arbejde
til omsorg for en del af planen”.

Det er det praktiske arbejde for medmennesket, der med tiden vil skabe en verdens-
frelser, og det er de korrektioner, man foretager i Jomfruens måned, som vil føde 
Kristuslyset i Fiskenes måned.
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Vægtens tegn

I den fortsatte bevidsthedsmæssige udviklingsrejse mod større fuldkommenhed, dre-
jer det sig nu om Vægtens tegn, som er et ligevægtspunkt. I Jomfruen fornemmede 
man det indre Kristusliv og begyndte at forstå, at man skal tjene noget højere. Nu 
er man nået til det niveau, hvor personlighedens magtfulde begær er blevet af-
balanceret af sjælens åndelige målsætning – det materielle og åndelige liv når en 
balance. Og hvad skal der så ske nu?

Balancepunktet er samtidig et krisepunkt, som enten medfører en periode med 
stille eftertanke eller statisk passivitet. Man står over for et valg mellem definitivt 
at vælge den åndelige vej med dens kompromisløse afkald på alt, hvad der tilhører 
personligheden − penge, karriere og status. Eller man kan fortsætte med at træde 
vande og holde den intellektuelle interesse for de humanitære og åndelige aspekter 
ved lige på en forholdsvis uforpligtende måde. En stor del af nutidens menneskehed 
står på det sidstnævnte trin. Man har set visionen, og man har forstået, at den rig-
tige fordeling af de økonomiske ressourcer er en indiskutabel nødvendighed, hvis 
verden skal tage det næste skridt fremad. Men man vægrer sig ved at tage den ful-
de personlige konsekvens af visionen, fordi det søde, behagelige materialistiske liv 
fortsat leverer et hav af argumenter for ikke at dele ud af det personlige overskud 
både materielt og åndeligt. I Vægtens tegn skilles fårene fra bukkene. Det kaldes 
også for ”dommens sted”, fordi det er her, man tvinges til bevidst at vælge side. 
Og intet valg er også et valg. Vejen til Helvede er som bekendt brolagt med gode 
intentioner, der ikke udføres i praksis.

Vægten transmitterer 3. stråle for abstrakt intelligens, og det giver gode evner til 
at begå sig blandt mennesker. Tilpasningsevne og intelligent forståelse af de sociale 
spilleregler er nogle af Vægtens fremtrædende kvaliteter. Men på et tidspunkt skal 
Vægten tage sin sociale adfærd op til overvejelse og vurdere hvilke værdier og kri-
terier, den tilpasser sig. 

Vægten, der endnu ikke har truffet et åndeligt valg, er en eminent manipulator og op-
portunist, som, uden at afsløre sine egne mål, gerne tilegner sig forretningsfordele ved 
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hjælp af f.eks. smiger og manipulation, selv om det egentlig strider mod de værdier, 
Vægten gerne ville stå for. Målet helliger midlet, mener Vægten på dette udviklingstrin 
− uden at vide, at midlet afslører målet. Uærlighed i forretningsanliggender eller 
omgang med personer med en anløben karakter bagatelliseres, fordi pengene går 
til et ”godt formål”. Det er en klassisk strategi for Vægten. I Vægtens måned skal 
man derfor afveje sine luftige idealer i forhold til den reelle adfærd. Man skal være 
bevidst om, hvilke værdier, der i praksis styrer livet.

Månedens meditationstema lyder sådan:

”Tid til at vurdere, vælge og beslutte
gavner den næste begyndelse”.

De valg, der træffes i Vægtens måned, vil afgøre, om man i Vædderens måned kan 
begynde et nyt liv.

For gennemsnitsmennesket lyder det eksoteriske motto:

”Og ordet lød: Lad der træffes et valg”.

Den store beslutning
I Vægtens tegn og i Vægtens måned ruster sjælen sig til kamp og afventer det 
tidspunkt, hvor mennesket vælger at lytte til sin sjæl. Venus er den eksoteriske 
hersker, og i kraft af intelligent tænkning, som Venus er eksponent for, åbenbares 
de værdier, som mennesket skal integrere. For det intellektuelle menneske er det 
højeste mål, der kan opfattes, æstetikerens liv og den kulturelle snob. Her læg-
ges der stor ”vægt” på at omgås de rigtige mennesker, klæde sig efter moden og 
læse anmelderrost litteratur. Image, stil og renommé er livets mål og mening for 
snobben. Når de åndelige værdier presser sig på, bliver det mondæne liv og den 
intellektuelle passiar over et glas Chivas Regal på et tidspunkt afløst af ægte in-
teresse for medmennesket og samfundet.
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Når meningsløsheden ved det lette liv og skiftende partnere har vist sig at være 
tomt og indholdsløst, står Vægten over for et eksistentielt valg, som den i lang tid 
har forsøgt at undgå. Den skal vælge mellem sin sjæl og sin personlighed, mellem 
indre værdier og ydre normer, og det medfører en dramatisk omvæltning, der be-
rører alle livets aspekter.

For omgivelserne opleves det som om personen er ramt af sindssyge. Det gode 
selskab udskiftes, det vellønnede men meningsløse arbejde forlades, og en livsførelse 
på en lavere levefod accepteres, fordi der nu fornemmes noget højere, dybere og 
mere varigt. Og det vil for altid etablere en indre kerne af harmoni selv under de 
værste storme, som der lige nu er optræk til.

Den store beslutning i Vægten fører til konflikten i Skorpionen, som næste afsnit 
handler om. Når man er begyndt på discipelskabets vej, står man først og fremmest 
til regnskab over for sin egen sjæl, men den indre gruppe begynder også at gøre 
sine krav gældende. 

I begyndelsen stilles der større krav om tjenestearbejde, og det betyder, at livets 
omstændigheder ændres. Man møder nye mennesker, som det måske ikke er politisk 
korrekt at have omgang med, men som man skal løse nogle af gruppens endnu 
ikke realiserede opgaver sammen med. Man tvinges til konstant at praktisere sine 
værdier og tage sine handlinger op til fornyet overvejelse.

Den knivskarpe vej
For det humanistiske menneske lyder det esoteriske nøgleord:

”Jeg vælger den vej,
der går mellem de to store kraftlinjer”.

I Vægtens tegn er det særdeles vigtigt at undgå ethvert ekstrem. Det åndelige valg 
skal ikke medføre, at man kaster sig ud i en indadvendt, mystisk livsførelse, hvor 
man i selvretfærdighed giver afkald på den materielle verdens problemstillinger. 
Den esoteriske hersker i Vægten er Uranus, og den transmitterer 7. stråle, der har 
til opgave at forene Himlen og Jorden. Det man kan lære i Vægtens måned, er at 
balancere på den knivskarpe vej mellem modsætningernes par – åndens og stoffets 
verden. At holde hovedet i Himlen, men bevare fødderne på Jorden er en virkelig 
vanskelig balancegang, som man skal bestræbe sig på at praktisere i Vægtens 
måned. 7. stråle vil efterhånden, som den vinder i styrke i Den Nye Tidsalder − 
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Vandbærerens tidsalder − medføre, at menneskeheden udarbejder en lovgivning, 
der er i overensstemmelse med de guddommelige love – dvs. naturlovene. I det 
personlige liv medfører indflydelsen fra 7. stråle en disciplin (styret af en indre 
lovmæssighed), som disciplen pålægger sig selv. Vægtens forståelse for økonomi 
(3. stråle), organisation (7. stråle) og menneskeligt samspil (Venus, 5. stråle) gør 
Vægten særdeles velegnet til at manifestere Himlen på Jorden. Den knivskarpe vej 
er esoterikerens balancegang mellem den ydre og den indre verden.

Lyt til retfærdighedens stemme
Vægten styrer retsvæsenet, fordi indflydelsen 
fra Venus giver evnen til at vurdere, om noget 
er rigtigt eller forkert ud fra anvendelsen af in-
telligent kærlighed. Uranus giver inspiration til 
at etablere en lovgivning og et samfund, der er 
i pagt med det højeste princip, men tilpasset 
den praktiske virkelighed, som menneskeheden 
lever i. Ordet ”retfærdighed” kommer af ”ret 
færd”, og det er, hvad man bliver konfronteret 
med i Vægtens måned.

Man skal især analysere de kriterier, man vælger 
at reagere ud fra, for det afslører de motiver og 
værdier, man grundlæggende handler ud fra. 
Det nemmeste i verden er at tale idealistisk, 
men at praktisere idealismen repræsenterer den 
brændende grund, man skal forædles gennem. 

Den romerske retfærdighedsgudinde Justitia er et godt meditationssymbol, som man 
med fordel kan benytte i Vægtens måned. Justitia er afbilledet med bind for øjnene, 
hun har et sværd i højre hånd og en vægtskål i sin udstrakte venstre hånd. Bindet 
for øjnene symboliserer, at man skal stole på den indre dømmekraft − hjertet og 
hjernen i forening − frem for de gamle værdier. Bindet viser, at hun er fokuseret 
i den indre verden. Sværdet symboliserer viljesstyrke, som skal bruges, når man 
skal træffe ét valg blandt mange mulige valg. Vægten symboliserer, at valget skal 
være i balance mellem det praktisk mulige og idealet.

Denne måneds meditationsemne lyder sådan:

”Vi må lære at iagttage i lyset fra mestrene
og tage beslutninger i overensstemmelse

med deres værdier”.
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Skorpionens tegn

I den fortsatte udviklingsrejse gennem zodiakens tolv tegn drejer det sig nu om Skor-
pionens tegn, hvor konsekvenserne af valgene i Vægtens tegn indhenter mennesket. 
I Vægtens tegn opstod der et vigtigt ligevægtspunkt, hvor personligheden og sjælen 
afbalancerede hinanden. De mennesker, der beslutter sig for at arbejde for sjælens 
kvaliteter skal vokse, og personlighedens vaner skal aftage. I Skorpionen møder 
man en række helt konkrete prøver, der skal teste dybden i beslutningen.

Skorpionen formidler energien fra 4. stråle7 og 6. stråle og 1. stråle via Mars og 
Pluto. Det gør Skorpionens måned til krigerens kamplads. De aspekter af Planen, 
som man intuitivt modtog i Tyrens tegn, fører til valget i Vægten og prøverne i 
Skorpionens tegn. Skorpionen er det nåleøje, som alle skal igennem, for sjælens 
destruktionskraft (Pluto og 1. stråle) afslører de mørke og skjulte tilstande, som er 
gemt under civilisationens fernis.

I Skorpionen konfronteres man med de mørkeste sider af tankesindet, og tegnets 
tilknytning til skorpionen er et symbol på den gift, som menneskets følelser kan in-
deholde, når det ikke er transformeret. I forbindelse med de tre første indvielser er 
der ni prøver, som disciplen skal konfrontere. Ni gange skal man på discipelskabets 
vej gå gennem Skorpionens rensende port, og ni gange skal man nyorientere de 
lavere drifter mod sjælens mål og gennemleve kriserne i Skorpionens tegn, indtil 
problemerne er løst tilfredsstillende.

På det fysiske plan konfronteres man med seksuelt begær, overdreven livsnydelse 
og pengegriskhed. På astralplanet konfronteres man med frygt, had og ærgerrighed 
eller magtbegær. På mentalplanet konfronteres man med stolthed, isolation og 
grusomhed, der modarbejder udviklingen mod selvrealisering. Selv om striden in-
volverer alle aspekter af personligheden, er Skorpionens mission især målrettet 
mod astralplanet. Det er transformationen af følelseslivets ukontrollerede drifter, 
der resulterer i sjælens triumf i Skorpionens tegn. Derfor er tegnet også symbol 
på de prøver, disciplen skal gennemleve før 2. indvielse, hvor følelseslivet renses 
og gennemstrømmes af kærlighedens kraft.

7 Se under Tyrens tegn.
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Månedens meditationstema lyder sådan:

”Renselsens prøver frigiver det talte ords kraft”.

Det talte ord er kærlighedens fremmeste redskab, for mennesker og nationer for-
bindes ved hjælp af dialog.

Kampen mod Tærsklens vogter
I Skorpionen kommer alle menneskets samlede og nedarvede forestillinger op fra 
dybet for at blive tilintetgjort. Begærene, som man har skabt gennem utallige in-
karnationer, kaldes samlet for ”Tærskelvogteren”. Tærskelvogteren er det nåleøje, 
man skal passere for at få adgang til sjælens bevidsthedsområder − eller sagt på 
en anden måde − ingen kommer ind i Himmerige (som er en bevidsthedstilstand) 
uden at have vundet kampen over sit lavere selv.

Pluto og Mars er de eksoteriske herskere i Skorpionen, og i Skorpionens måned 
påvirker de personligheden på følgende måder: Pluto fører destruktionens energi 
ind i bevidstheden, og det kan medføre, at man skånselsløst kaster sig over 
andres svagheder. Der er ingen, der som Skorpionen kan få øje på det værste i 
medmennesket. Med mistroens øje analyseres og iagttages omgivelserne, og de 
forventede dårlige motiver afdækkes.

Pluto afslører de skjulte lidenskaber, så man kan komme i kontakt med Tærskel-
vogteren. Men energien fra Mars (brændende hengivenhed) fører kampen ud på 
det ydre plan, så man bevidstløst kaster sig over mørket i andre og forsøger at 
bekæmpe det, man ofte selv er udtryk for. Fænomenet kaldes også ”projektion”. 
Derfor er der en overhængende fare for, at man fokuserer på splinten i andres øjne 
og glemmer bjælken i sit eget.

Det eksoteriske motto lyder derfor sådan:

”Og ordet lød: Lad maya8 stå i flor
og lad vildfarelse herske”.

8 Maya betyder identifikation med det ydre − dvs. identifikation med menneskets legemer 
(mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme) i stedet for med det, menne-
sket i virkeligheden er – sjælen.
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Opgør med skinhellighed
Sandhed for enhver pris er en af kvaliteterne ved 1. stråle. Derfor hader Skorpionen 
enhver form for hykleri. Hellere en ærlig synder end en intellektuel frelst, der dømmer 
andre ud fra humanitære værdier, som vedkommende ikke selv lever op til. Men 
sandhedskærligheden kan få et grotesk udtryk, hvis det mørke og destruktive dyrkes 
som en bevidst − og i egne øjne − ophøjet, livsstil og kultur, der er ligeså hyklerisk. 
For udadtil foregiver man at være en ærlig synder, der med lidenskabelighed vælter 
sig i sølet, men indadtil føler man sig ophøjet og frelst, fordi man har sat sig uden 
for det politisk korrekte. Djwhal Khul fortæller i den forbindelse:

”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 han: ‘Jeg vil rejse mig og gå til min 
Fader’.”

Alice A. Bailey: Esoteric Astrology, p. 208

Kamp på liv og død
Det er prøvernes måned. Viljen til det gode 
udfordres til det yderste, når man bevidst 
eller ubevidst bliver involveret i magt-
kampe på hjemmefronten, på jobbet eller 
i andre sociale sammenhænge.

Nogle vil sikkert tænke, at den slags primi-
tive følelser har de overhovedet ikke, men 
så er der højst sandsynlig tale om en 
fortrængning, for Skorpionens dybder er 
ikke forbeholdt en lille gruppe uciviliserede 
primitive mennesker, for det er en del af et 
kollektivt erfaringsområde, som alle har et 
ansvar for. Når man er klar til at konfrontere 
prøverne, arrangerer sjælen og den indre 
sjælsgruppe de prøver, der er nødvendige 
for at rense disciplens følelsesliv. Mange 
tror, at de ikke har begær efter penge og 
ejendele − indtil en skilsmisse eller et fa-
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miliedødsfald konfronterer dem med en bodeling. Mange tror, at de har styr på 
deres seksualitet − indtil de møder et menneske, som vækker voldsomme drifter. 
Mange tror, at de har givet afkald på magtens sødme − indtil nogle dukker op og 
gør krav på den position, man ”retmæssigt” har tilkæmpet sig.

Sjælens triumf
Kamp er en uundgåelig faktor i Skorpionens tegn, og det kommer tydeligt til udtryk 
ved, at Mars både er den eksoteriske og esoteriske hersker. Kampenergien kan 
bruges på to niveauer: Det personlighedsfokuserede menneske bruger energien til 
at bekæmpe andre konkurrenter, mens det humanistiske menneske primært ud-
kæmper kampen på indre planer mod de dæmoner, som vil forsøge at fastholde det 
i de gamle mønstre. Grundtonen i Skorpionens måned er prøver, kamp og triumf.

Det esoteriske nøgleord lyder sådan:

”Kriger er jeg, og fra kampen står jeg sejrrig frem”.

Kampen mod ”det onde” skal imidlertid overholde bestemte regler, som er omtalt 
i den græske myte om Herkules’ kamp mod det 9-hovede uhyre. Herkules ankom 
til sumpen, hvor slangen Hydra opholdt sig.
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Først nægtede den at komme ud af sin hule, men endelig lykkes det for Herkules 
at provokere uhyret frem ved hjælp af brændende pile. Herkules forsøgte derefter 
at knuse uhyrets hoveder med sin kølle, men forgæves, fordi der for hvert hoved, 
der blev knust, voksede tre nye frem. Udmattelsen og døden nær, huskede han 
sin lærers (sjælens) råd. Han greb uhyret, og på sine knæ løftede han det op i 
lyset, hvorefter det døde. Myten fortæller, at mørket i mennesket skjuler sig, indtil 
man målrettet fokuserer tankesindets lys mod det. Man skal heller ikke bekæmpe 
mørket med mørkets midler, for så tredobler man bare mørkets styrke. Man skal 
i stedet bevidstgøre sig om mørkets tilstedeværelse i tankesindet (løfte det op i 
lyset). Man skal acceptere dets tilstedeværelse som en del af eksistensens vilkår, 
og i ydmyghed se sig selv i øjnene (ved at gå ned på knæ), hvorefter indflydelsen 
svækkes, når man retter opmærksomheden mod lyset. Eller sagt på en anden måde. 
Ved at opdyrke modpolen til mørket og acceptere, at der findes fordømmelse og 
møde had med kærlighed, så styrker man det gode, og det onde visner. 

Månedens meditationsemne lyder sådan:

”Vi foretager den store linjering,
som kanaliserer mod til hjertet og sejr til sjælen”.

Den store linjering eller koordinering er den integrerede personligheds fusion med 
sjælen og senere med monaden.9

9 Monaden er den trefoldige ånd på sit eget plan (det monadiske plan). Monaden er menne-
skets højeste princip − ”den ene” i det enkelte menneske.
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Skyttens tegn

Efter prøverne i Skorpionens dale står den rensede personlighed nu frem i Skyttens 
tegn. Derfor kaldes fasen også for ”disciplens erfaringer på sletterne”. Hver gang 
et menneske kommer under indflydelsen fra Skytten, er det med det mål for øje, 
at vende sig mod et nyt og højere mål og følge det med målrettet fokus − uanset 
om målet er egoistisk eller uselvisk. 

Grundtonen i Skytten er retning − den hurtige fremgang mod målet – ud over step-
perne mod bjerget og erfaringerne i Stenbukken. I Skorpionen rensede mennesket 
følelseslivet ved at bruge det oplyste tankesind. I Skyttens tegn rækker intellektet 
ikke længere som erkendelsesgrundlag. I stedet træder en ny funktion i kraft og 
gennemtrænger tankesindet – intuitionens lys. 

Intuition eller visionær tænkning er det mulige mål i Skyttens måned, og det vi-
ser sig som evnen til at se en vision − et fjerntliggende men realistisk mål, som 
personligheden kan styre direkte imod. Det er evnen til klart at se, hvor man vil 
hen, og via den projicerende kraft, drives tanker, følelser og krop i samme retning. 

Det store problem for alle på discipelskabets vej er at få personligheden til at stræbe 
målrettet mod det, der er sjælens mål. Ofte oplever man, at det man ønsker at gøre, 
det gør man ikke, og det man ikke ønsker at gøre, det gør man. Men energierne fra 
Skytten rummer løsningen på problemet, for de muliggør personlighedens beher-
skelse via målrettet fokusering. Den intensive mentale fokusering mod et mål tvinger 
intellektets, følelsernes og kroppens energier ind i en fast rytme, som eliminerer 
den ellers konstante aktivitet i alle retninger. Uanset om det er den professionelle 
idrætsudøvers eller disciplens målrettede fokusering på sit mål, så opnår de en di-
sciplinering og et fokus, som garanterer, at de når de mål, der ligger inden for det 
muliges rækkevidde.

Man skal vække intuitionens lys
Skyttens tegn transmitterer 4., 5. og 6. stråle plus 2. stråle via den eksoteriske 
hersker Jupiter og 3. stråle via den esoteriske hersker Jorden. 

Sammenfattende kan man sige, at det navnlig er 6. stråles brændende idealisme, 
der driver Skytten videre, kombineret med Jupiters ekspansive kraft, som giver 
Skytten et næsten umætteligt behov for at udvide sin bevidsthed mod nye og fjerne 
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horisonter. Når det udviklede menneske kommer under Skyttens indflydelse, er det 
ikke længere kun brændende begær, der driver det fremad, men også intuitionens 
lys. Når intuitionen vækkes, bliver behovet for Tvillingernes gruppesamspil større, 
fordi disciplen erkender, at ingen kan gå vejen alene. Derefter begynder disciplen 
at orientere sig mod de andre pilgrimme på vejen, som er åbne for samarbejde for 
at udføre de storslåede planer.

Månedens meditationstema lyder sådan:

”Når man forfølger mål efter mål,
stimulerer det vennernes udvikling”.

Skytten er en pilgrim. Skytten er altid på vej mod nye mål, erkendelser og sandhed. 
Skyttens symbol er en opadrettet pil, der symboliserer tankens flugt mod intuitionens 
verden. Intuition er ikke en svag fornemmelse eller en ubestemt følelse. Intuition er 
den klareste tanke, som opstår spontant i det oplyste tankesind, når tænkeevnen 
og kærligheden er højt udviklet. Intuition er karakteriseret ved at være helheds- og 
gruppeorienteret. Intuition er med andre ord det sublime overblik, som gør iagt-
tageren i stand til at fortælle om det, der iagttages, sådan at en større og mere 
omfattende virkelighed kan udfolde sig. Det er en krystalklar erkendelse af sandhed, 
og en vished om, hvor man skal hen og hvorfor. Intuition repræsenterer den klare 
erkendelse af Planen.

Man kan vide meget uden at forstå noget
I Skorpionens tegn var det følelseslivet, der skabte besvær. I Skyttens tegn er det 
intellektet, der står i vejen for intuitionens lys. Et stort og magtfuldt mentallegeme 
kan gøre mennesket opblæst og arrogant. Man tror fejlagtigt, at fordi man kan re-
petere en stor mængde åndelig litteratur, som man har lært udenad – uanset om 
det er Bibelen eller Bailey − så er det tegn på, at man er et højt udviklet menneske. 
Man kan faktisk være så indbildsk og overbevisende, at selv omgivelserne kommer 
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til at tro på det, fordi man forveksler viden 
med visdom. Den sørgelige kendsgerning 
er, at man kan vide alverdens ting uden at 
forstå ret meget. Og man kan vide meget 
uden at leve i overensstemmelse med 
sin viden. Et veludviklet mentallegeme 
er en nødvendig forudsætning på udvik-
lingsvejen, men det siger ikke noget om 
den etiske og moralske kapacitet. Glem 
ikke, at de mest egoistiske og magtfulde 
mennesker når deres positioner i kraft af 
et veludviklet intellekt. 

Det første tegn på at mennesket er 
begyndt på discipelskabets vej, er kær-
lighedens vækst i menneskets liv, for 
med kærligheden opstår visdommen. 
Forståelsen kommer, når man går fra sta-
diet, hvor man taler om kærligheden til at 
praktisere den i livet. Visdom opstår, når 
man motiveret af kærlighed, bruger den 
erfarede viden i praksis og i fællesskabets 
interesse.

Jupiters kærlighed og visdomsenergi udvider alt, hvad den kommer i nærheden 
af – også personligheden. Det er et aspekt af Skyttens natur, der understreger 
behovet for disciplinering af talen, for i tegnet ligger der en tendens til mental selv-
overvurdering. Man skal derfor være opmærksomme på de områder af livet, hvor 
der er en tendens til praleri, dogmatisme og belærende adfærd. Via den esoteriske 
hersker Jorden, der transmitterer 3. stråle, som aktiverer halscentret, kan man netop 
lære den nødvendige beherskelse. Undertrykkelse af talen vil skabe en ophobning 
− et energireservoir af mental energi, som kan gøre mennesket skabende i højere 
mental forstand. Evnen til visionær tænkning øges.

Stilhedens tegn
Skytten og Vægten er beslægtede, for begge 
stjernetegn har med balance at gøre. I Væg-
ten var målet at opnå den perfekte indre 
ligevægt, hvor man i stilhed kan overveje 
og skelne før et valg træffes. I Skytten er 
målsætningen, at man går den knivskarpe 
vej mod aspirationens mål uden at lade sig 
aflede af det glamourøse liv. Aspiration, 
målbevidst stræben og glæde er Skyttens 
kendetegn.

Skytten er den fødte lærer. Den kompetente 
lærer kender betydningen af tavshed og ved, 
at ord er det skabende princips fremmeste 
redskab, og derfor er Skytten også kendt 
som ”tavshedens tegn”. Ord er energi, som 
kan bære kærlighedens frugt eller hadets 
forblændelse. Ord kan få det bedste eller 
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det værste frem i medmennesket. I Skyttens periode skal man vælge sine ord med 
omtanke, for ordene skaber virkninger i de umiddelbare omgivelser − uanset om 
man vil det eller ej. Hvis man vejer tanker og ord på omtankens vægt og praktiserer 
harmløshed i alt, hvad man gør, så bærer man skytteenergien i hjertet og inspirerer 
andre til at gøre det samme.

På jagt efter lottogevinsten
Jupiter påvirker personlighedslivet ved at stimulere begæret efter fantastiske 
oplevelser af enhver art. Man drømmer måske om den store gevinst i lotto – eller om 
sjælepartneren, som for altid fjerner det personlige ansvar − eller om muligheden 
for at optræde i medierne, blive berømt, feteret og tilbedt. Det er et niveau, hvor der 
ikke er grænser for, hvad man kan fantasere sig til og prale med uden i virkeligheden 
at udrette noget som helst. Det eksoteriske motto lyder da også:

”Og ordet lød: Søg føde”.

Så længe man leder i det ydre, går man den forkerte vej, og derfor er man nødt 
til fortsat at lede efter ”den hellige gral”. Abstrakt tænkning, der bidrager til at 
skabe gode løsninger på menneskehedens problemer, er en kvalitet, som Jordens 
indflydelse bidrager med i Skyttens måned. Det antyder også, at vejen mod lyset 
er belagt med tjenestearbejde til gavn for medmennesket. Når man retter sin 
aspiration indad og opad, tændes intuitionens flamme, og man bliver et lyspunkt 
på udviklingsvejen for de medmennesker, der ikke ser helt så klart, som man selv 
er i stand til. Når aspirationen er vakt, skyder man de brændende pile mod stadig 
større mål.

Skyttens esoteriske nøgleord er derfor:

”Jeg ser målet. Jeg når dette mål, og derefter ser jeg et andet”.

Månedens meditationsemne er indlysende:

”Vores aspiration rettes mod lysrigernes hjerte.
Fokusér … udsend … afvent svaret fra inspirationens pil”.
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Stenbukkens tegn

I Skyttens tegn blev intuitionens pil sendt ud, og man modtog inspirationen og 
visionen om ”det forjættede land” – sjælens rige. Nu står man ved bjergets fod i 
Stenbukkens tegn. Stenbukkens tegn er et jordtegn. Derfor melder den konkrete 
virkelighed sig. Lektien i Stenbukken er, at man skal være forsigtig med, hvad man 
drømmer om i Skytten, for på et tidspunkt får man muligheden for at realisere drøm-
men − hvis man ønsker at betale prisen. Stenbukkens kvaliteter fører til enhver 
kulminationsoplevelse − både i det materialistiske menneskes karriereforløb og i 
det åndeligt stræbende menneskes indvielsesproces. 

Fem gange går man gennem Stenbukkens port. Det er symbolet på de fem indvielser. 
Og fem gange bliver man stillet over for særlige opgaver, som skal løses, før man 
får adgang til det nye bevidsthedsområde. I praksis er der et samspil mellem flere 
forskellige stjernetegns energier i indvielsesprocesserne, men forenklet kan man 
sige, at det er Skorpionens energier, der tester følelseslivet, mens kvaliteterne fra 
Stenbukken tester mennesket på det fysiske plan – som individ og som nation.

Det er den guddommelige vilje at udtrykke kærlighed på det fysiske plan, og det 
er menneskehedens opgave at realisere viljen ved hjælp af lovgivning – både na-
tionalt og internationalt. Menneskeheden skal etablere de samfundsstrukturer, der i 
praksis fører til rigtige menneskelige relationer. Den fysiske manifestation af rigtige 
menneskelige relationer muliggøres i særlig grad ved hjælp af 1. stråle (magten til 
forandring), 3. stråle (den intelligente tilpasning af samfundsstrukturerne) og 7. 
stråle (lovgivning). Det er kvaliteter, der netop transmitteres via Stenbukkens tegn.

På det individuelle plan skal enhver, der ønsker at nå toppen, intelligent tilpasse 
sig (3. stråle) den fysiske verdens krav. Kravet i Stenbukkens tegn er, at man er 
i stand til at omsætte den indre bevidsthed – visionen − til praktisk handling, og 
udover kærlighed kræver det motiverende kraft, intelligent aktivitet og sans for 
organisation, penge og forretningsvirksomhed. Djwhal Khul oplyser:
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”Enhver indvielse, der ikke kommer til udtryk i hverdagen, nytter 
ikke noget, og er dybest set uvirkelig”.

Alice A. Bailey: The Rays and the Initiation, p. 678

Hvis gruppen af åndeligt motiverede mennesker udtrykte samme intelligens og 
energi på det fysiske plan som den egoistisk orienterede forretningsdrivende, ville 
det ikke vare længe, før rigtige menneskelige relationer var en realitet. 

Stenbukken og Krebsen udgør en smuk polaritet, for de symboliserer den indviedes 
forpligtelse til at hjælpe og støtte de mange, som endnu ikke har fundet lyset.

Stenbukkens måneds meditationstema lyder sådan:

”De fås oplevelser på bjergtoppen
stimulerer massebevidstheden”.

Personligheden knuses
Saturn (3. stråle) er både den esoteriske og eksoteriske hersker i Stenbukken. Disci-
plin, udholdenhed og organisationsevner er vigtige kvaliteter, uanset om man bruger 
dem til opfyldelse af personlige ambitioner eller indfrielse af åndelige aspirationer.

Stenbukken er yderlighedernes tegn, for det er tegnet for den tætteste form for 
materialisme − men den er samtidig vejen til indvielse. Begge yderligheder er mu-
lige, men den første medfører død og ødelæggelse, og den anden medfører liv og 
oplysning. Saturn styrer den proces, der fører til krystallisering. Det skal forstås 
som bevidsthedens manifestation i fysiske aktiviteter. Enhver form man skaber − 
en organisation, et firma eller en personlighed, skal konstant tilpasses de skiftende 
livsvilkår, som er et led i evolutionsprocessen. I modsat fald stagnerer formen og 
går ind i en naturlig dødsproces. Djwhal Khul beskriver det på en smuk måde:
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”Når krystalliseringen10 har nået en vis grad af tæthed og såkaldt 
’hårdhed’, kan den let knuses og ødelægges, og det menneske, der 
er født i Stenbukken, er årsag til sin egen ødelæggelse. Det skyldes 
menneskets fundamentalt materialistiske natur og ’skæbnens slag’, 
der sker som følge af karmas lov”.

Alice A. Bailey: Esoteric Astrology, p. 158

Set i det lys er Stenbukken et tegn, hvor ”skæbnen uddeler sine slag”. Man mister 
sine kæreste ejendele, sine jobs, sin prestige og sine autoritetssymboler, for at den 
nyttige smerte kan åbne øjnene for sjælens evige lys.

Det eksoteriske motto lyder derfor sådan:

”Og ordet lød: Lad ærgerrigheden herske
og porten stå vidt åben”.

Porten til fortsat inkarnation og erfaring står vidt åben, for den er den sikre grund, 
som en dag får mennesket til at vende ansigtet mod den snævre sti, der fører til 
indvielsens port.

Oplevelsen på bjerget
Der vil − foruden temaet om prøver − være et andet lige så vigtigt tema i Stenbuk-
kens måned, som handler om ”oplevelsen på bjerget”. Stenbukken kendes normalt 
for dens målbevidste stræben efter samfundets top. Den forsøger med alle kræfter 
at realisere sine ambitioner – både materialistiske og åndelige. Efter lang tids 
stræben står den på toppen af ambitionens bjerg, og kan se ud over livet fra sin 
tilkæmpede position. Og hvad så?

10 - af f.eks. personligheden.
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Højdepunktsoplevelsen gentages hvert eneste år i Stenbukkens tegn, uanset om 
man er født i Stenbukkens tegn eller ej. Årets anstrengelser kulminerer i fysisk 
henseende i december og januar, og man kan derfor gøre status over året og sætte 
sig nye mål. Svaret på ”hvad så” kan man hente i Stenbukkens esoteriske nøgleord.

Det esoteriske nøgleord:

”Hensunken er jeg i overjordisk lys
og vender dog dette lys ryggen”.

Man kan ikke hvile på laurbærrene. Livet står ikke stille, bare fordi man har nået 
toppen. Man skal i stedet forlade positionens trone, for at gå ned ad bjerget og 
stille erfaringerne til rådighed for andre mennesker (Krebsen), så de kan få del i 
det ”overjordiske lys”, man har set. Gør man det ikke, er der fare for, at man kram-
pagtigt holder fast på den magt og position, man opnåede for magtens egen skyld, 
og dermed sætter man krystalliseringsprocessen i gang. Saturn tvinger mennesket 
til at se fortiden i øjnene (Månen) og planlægge fremtiden. Man skal derfor − og i 
særdeleshed under de fem dage ved fuldmåne − gøre status over året, og planlægge 
hvordan man får videreformidlet erfaringerne i Vandbærerens måned.

Mødet med virkeligheden
At evaluere sine anstrengelser i et nøgternt og konkret lys kan opleves som skræm-
mende for mystikere, som tror, at verden nok skal blive bedre, bare man udsender 
hvidt lys og kærlige vibrationer til hinanden. Men pengestrømmen vendes ikke fra 
egoistiske til altruistiske formål, hvis der ikke er nogen, som organiserer arbejdet 
på det fysiske plan.
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Saturn symboliserer den konkrete virkeligheds begrænsninger og modstand. Den 
fysiske virkelighed yder modstand og sætter grænser for menneskets kapacitet. 
Man skal med andre ord overskride nogle grænser og tærskler, og bestå bestemte 
prøver i det praktiske liv, før man kan påstå, at man f.eks. har realiseret en idé.

Saturn er livets læremester. Det er en fysisk og åndelig lovmæssighed, som sikrer, 
at enhver bevidsthedsudvidelse afprøves i praksis. I Stenbukkens måned bliver man 
prøvet på sine beslutninger på en meget konkret og fysisk måde. Hvis man påstår, 
at man har til hensigt at realisere sin sjæl, så skal man vise det i hverdagen. Det er 
altså ikke nok blot at interessere sig for ”esoteriske” emner og at gå til foredrag om 
astrologi, åndsvidenskab, antroposofi, kosmologi eller for den sags skyld engagere 
sig i bibelstudier. Nej, Saturn kræver konkrete resultater og anstrengelser. Træet 
skal kendes på sine frugter. Man skal derfor forudse, at Stenbukkens måned tester, 
om man er i besiddelse af den intelligens på det fysiske plan og den udholdenhed, 
selvdisciplin og viljestyrke, som et åndeligt arbejde og realiseringen af sjælens vi-
sioner kræver. I modsat fald vil Saturn vise, enten i skikkelse af autoriteter eller 
andre ydre begivenheder, at de påståede visioner og forestillingen om åndelig stræ-
ben ikke er andet end luftkasteller. 

Månedens meditationsemne er derfor:

”Hvad er vores andel i opbygningen
af Den Nye Tidsalder?

Hvad er vores opgave?”
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Vandbærerens tegn

Kulminationen i Stenbukkens tegn fører disciplen til erfaringen i Vandbærerens 
tegn. Symbolet på vandbæreren er et menneske, der bærer en krukke med vand 
på sine skuldre. I krukken bæres ”livets vand”, som er symbolet på menneskets 
opsamlede erfaringer, der kulminerede i Stenbukkens tegn. Erfaringerne deles ud 
til brødre og søstre i hele verden. Broderskab er Vandbærer-månedens overordnede 
tema, for Vandbæreren strømmer de energier vil en dag føre menneskeheden frem 
til enhed. Djwhal Khul fortæller:

”Vandbærerens tegn er et levende og et følelsesbetonet tegn. Det 
vil (via sin enorme kraft) stimulere menneskets astrallegeme til en 
ny sammenhæng, til menneskehedens broderskab, som vil bygge 
bro over alle racemæssige og nationale forskelle og føre menneskets 
liv frem til syntese og enhed. Det indebærer en flod af forenende 
liv med en sådan kraft, som man endnu ikke kan forestille sig, men 
som – om tusinde år – vil have forenet hele menneskeheden i et 
fuldkomment broderskab. Den følelsesmæssige virkning vil være 
en ’rensning’ af menneskers astrallegemer, og derfor vil at den 
materielle verden ikke længere have tiltrækning”.

Alice A. Bailey: A Treatise on White Magic, p. 313-314

På vej ind i Vandbærerens tidsalder
Vandbærerens indflydelse på menneskehedens følelsesliv kommer symbolsk til 
udtryk i myten om Herkules, hvor han renser kong Augias’ forurenede stalde. 
Ved at lede vandet fra to nærliggende floder gennem staldene renser han dem for 
det ophobede møg. Vandbæreren er et lufttegn, og derfor er tegnets indflydelse 
”allestedsnærværende og alt gennemtrængende”, men det er især kærligheden og 
visdommen fra den esoteriske hersker Jupiter, som i Vandbærerens tidsalder gør 
citatet til en realitet.
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Perioden i Vandbæreren er − sammen med de tre store fuldmåneceremonier − et 
af de vigtigste tidspunkter på året, fordi den årlige cyklus er sammenfaldende med 
den store cyklus på 25.000 år, der bestemmer de store tidsaldres forløb. De næste 
ca. 2.250 år vil bære præg af Vandbærerens indflydelser. Universel bevidsthed, 
samarbejde i grupper, verdensenhed og videnskabelig revolution, der vil frigøre 
mennesket fra materielt til åndeligt arbejde, er nogle af de vigtigste punkter i Den 
Nye Tidsalder.

Månedens meditationstema lyder sådan:

”Oplevelsen af universalitet udvider selvbevidsthed
til gruppebevidsthed”.

Løvens selvbevidsthed vil med tiden blive afløst af Vandbærerens gruppebevidsthed. 
De mange internationale konferencer og gruppedannelser inden for alle områder af 
samfundslivet er de første spirende tegn på den gruppebevidsthed og samarbejdets 
ånd, som er begyndt at præge menneskeheden. 

Vandbærerens tegn transmitterer 5. stråle, som stimulerer videnskab i eksoterisk 
og esoterisk forstand. Menneskeheden har endnu kun set en svag skygge af de 
virkninger, som især opfindelserne inden for informationsteknologien vil tilbyde men-
nesket i fremtiden. Jupiters kvaliteter forener mennesker på det følelsesmæssige 
plan. Det samme gør informationsteknologien på det fysiske plan, og tilsammen 
er de den drivkraft, som bærer globaliseringen fremad. 5. stråle vil også udvikle 
en større erkendelsesmæssig evne til at forstå den esoteriske åndsvidenskab. Man 
vil i højere grad kunne se de bagvedliggende årsagssammenhænge og forstå de 
guddommelige love, der er nøjagtig lige så virkelige og verificerbare som de natur-
videnskabelige. Det kræver bare, at man udvikler det redskab – det intuitive sind 
– der muliggør verificeringen af f.eks. sjælens realitet.

Verdenstjeneste er at arbejde for samfundet
Vandbæreren er et symbol på verdenstjeneren, som er det mål alle åndeligt stræ-
bende arbejder sig hen imod. Meget få mennesker bliver verdensfrelsere som f.eks. 
Kristus og Buddha, og som Fiskenes tegn er et symbol på. De fleste af mestrene 
har opnået deres høje bevidsthedsniveau som verdenstjenere, og det samme 
bliver alle, der begynder på den åndelige udviklingsvej. En kulmination på fasen er 
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symbolsk udtrykt ved Jesu transfiguration på bjerget. Erfaringen er den fuldkomne 
oplysning af personligheden. Derefter kan intet personligt holde verdenstjeneren 
væk fra sin opgave – ”at bære livets vand ud til menneskeheden”. Verdenstjeneste 
betyder ikke, at man nødvendigvis skal sidde i dyb meditation flere timer hver dag 
og udelukkende leve af nødder og gulerødder. Verdenstjeneste udfører et konkret 
arbejde for det samfund, man er en del af − uanset om det er på det politiske, 
religiøse eller kulturelle område. I Vandbærerens måned skal man spørge sig selv: 
”Hvad har jeg opsamlet i min krukke? Og hvordan kan jeg give det videre?”

Et opgør med klassebevidstheden
På det personlige plan er det kvaliteterne fra den eksoteriske hersker Uranus, som 
transmitterer 7. stråle, der påvirker menneskeheden i Vandbærerens måned. 7. 
stråle indfører behovet for rytme og ritual som en måde at organisere livet på. Den 
strukturerende energi har − positivt set − medført, at der er opbygget et samfunds-
system, som skaber ordnede forhold for alle. Men den negative side af systemer 
og organisationsdannelser er, at de meget hurtigt krystalliserer og begrænser det 
levende dynamiske liv, som stivner i vanetænkning, formalisme og faste ydre ad-
færdsmønstre. 

Vandbæreren er som sagt et lufttegn, og Vandbæreren har generelt med udviklingen 
af de sociale relationer at gøre. Men når man forsøger at sætte relationerne i faste 
systemer, vil der være en oplagt fare for, at man udvikler klassetænkning, sådan 
som man ser det i England og endnu værre i Indien. I Vandbærerens måned skal 
man tage de sociale værdier op til fornyet overvejelse og forsøge at sprænge de 
fordomme, man har opbygget om andre samfundsgrupper. Man skal se i øjnene, 
at en separatistisk klasse- eller kastebevidsthed, som opdeler folk i højere og la-
vere klasser afhængig af deres livssyn eller økonomiske status, er uforenelig med 
verdenstjenerens holdning og bevidsthed. Og har man en forestilling om, at alle 
materielt velstående per definition er egoistiske materialister, er det også forkert. 
Det er ikke pengene i sig selv, der afgør livsværdierne. Det er hvordan man bruger 
pengene. Den videnskabeligt anlagte akademiker, som ser ned på den alternative 
behandlers ”uvidenskabelige” og ”romantiske” tilgang til livet, er lige så langt fra 
sandheden, som de mennesker, der opdeler mennesker efter social status. Nogen 
skal turde bryde med de etablerede normer, hvis samfundet skal forny sig. Man skal 
derfor forsøge at sprænge de snæversynede betragtninger ved at tune tankesindet 
ind på Jupiters kærlighed, som overskrider alle barrierer.
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Frihed under ansvar
Viljesenergien udtrykker sig på det fysiske plan gennem Uranus’ 7. stråle. 1. stråles 
kvalitet viser sig også som en indre trang til frihed og i nogle tilfælde overdreven 
frihedstrang og oprørsk adfærd, der kun har til formål at provokere og demonstrere 
personlighedens uafhængighed. Holdningen fører ofte Vandbæreren ud i en dyb 
følelse af ensomhed og isolation. Egentlig frihed vil nemlig altid være baseret på en 
erkendelse af, at man skal overskride de mentale begrænsninger, som sætter skel 
mellem medmennesket og én selv. Begæret − som skal afvises − er personlighedens 
behov for frihed uden ansvar for den samfundsmæssige helhed, den indgår i.

Det eksoteriske motto udtrykker en advarsel:

”Og ordet lød: Lad begæret være hersker i formen”.

Kærlighed er den grundliggende tone, som Jupiter i de næste 2.000 år og i Vand-
bærerens måned vil stimulere mennesket med. Menneskeheden er på vej til at 
realisere de ord, som tidsalderen blev indledt med under den franske revolution – 
”Frihed, Lighed og Broderskab”. Hvis man i Vandbærerens måned kan undfange og 
mangfoldiggøre de idéer, som nedbryder de religiøse, politiske og kulturelle skel, 
så har man ageret som verdenstjener og realiseret det esoteriske nøgleord.

Vandbærerens esoteriske nøgleord:

”Jeg er livets vand,
der gives til tørstende mennesker”.

Månedens meditationsemne lyder sådan:

”Vi bekræfter vores ældgamle løfte om at tjene verden,
og tilføjer den nye forpligtelse:

At tjene mere effektivt og at samarbejde”.
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Fiskenes tegn

Fiskenes tegn markerer afslutningen på årets cyklus, som begyndte i Vædderens 
tegn. Fiskene er på mange måder et stjernetegn, hvor det gamle afsluttes og 
begraves, for at en ny tid kan spire frem. På det fysiske plan markerer Fiskene 
overgangen mellem vinterens sidste krampetrækninger og forårets vitale livskraft. 
Naturens cykliske forvandlinger gør sig også gældende på de indre planer, for her 
rummer Fiskene mysteriet om døden og opstandelsen. Symbolet på Fiskenes tegn 
er to fisk, der svømmer i hver sin retning, men de er forenet af et bånd, der knytter 
dem sammen. 

De to fisk er symbolet på personligheden og sjælen, der er forbundet med livstråden 
eller ”sølvsnoren”, som den også kaldes. Der er tre grundtoner i Fiskenes tegn: 
”Trældom eller fangenskab”. ”Forsagelse eller afkald”. ”Offer og død”. De tre grund-
toner opsummerer hele den menneskelige inkarnationscyklus og bevidsthedens 
udvikling fra instinktiv massebevidsthed til bevidst identifikation med ”Faderen i 
Himlen”. Processen kan også anskueliggøres ved tre eksistentielle spørgsmål, der 
bliver nærværende i Fiskenes måned: ”Hvem er jeg?” ”Hvor kommer jeg fra?” ”Hvor 
er jeg på vej hen?”

Fangenskabet i den fysiske verden
”Hvem er jeg?” Det er et spørgsmål, som presser sig på i Fiskenes måned, fordi en 
tiltagende smerte over at være berøvet noget stort melder sin ankomst. Smerte, 
utilfredshed og en følelse af begrænsning er kendte tilstande i Fiskenes tegn. Fiskenes 
tegn er et vandtegn, og det er årsag til den stærke sensitivitet, som gør mennesket 
modtagelig for intuitive impulser fra den overvågende sjæl. Bevidsthedsstrømmene 
fortæller, at mennesket er fanget i en fremmed verden, som kun er en skygge af 
den verden, som man fornemmer så stærkt i Fiskenes tegn.

Jesu fortvivlede ord på korset: ”Fader, Fader, hvorfor har du forladt mig?” − er en 
smuk illustration af den korsfæstelse, som disciplene kan opleve i Fiskenes måned, 
og som resulterer i en intensiv kamp for at genskabe kontakten til ”Faderen i Himlen”. 
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Fiskenes tegn transmitterer 2. og 6. stråle − kærlighedens og hengivenhedens kva-
liteter − og når kærligheden til Faderen først er vakt, er der intet i verden, som kan 
stoppe den proces, der fører til forening. Spørgsmålet: ”Hvem er jeg?” besvares af 
disciplen med: ”Den, som søger forening med Den Ene”. 

Længslen efter at transcendere personlighedens begrænsninger via forening med 
noget større er udpræget i Fiskenes tegn. Men der er en oplagt fare for, at længslen 
fører mennesket væk fra det, der er opgaven – at manifestere Kristusbevidstheden 
på Jorden. Kvaliteterne fra det modstående tegn – Jomfruen − er helt nødvendig i 
den frigørelsesproces, som Fiskene bestræber sig på at gennemføre. Jomfruen, der 
symboliserer stoffet, betoner, at Kristusbevidstheden skal udtrykkes i det fysiske 
ved hjælp af praktisk arbejde i samfundet. Hvis disciplen ikke får den dimension 
med, kan det medføre virkelighedsflugt og en egoistisk indadvendthed, som kun 
handler om personlig frelse, og den medfører aldrig sand frigørelse.

Månedens meditationstema lyder sådan:

”Fuldstændig forsagelse fuldender tjenestemotivet”.

Disciplen, der når det meget fremskredne stadie, hvor alt forsages for at tjene 
Den Ene, fuldender muligheden for, at en verdensfrelser kan træde frem og ”løfte 
Jorden til Himlen”.

Frigørelse via afkald og forsagelse
”Hvor kommer jeg fra” og ”hvor er jeg på vej hen?” Det er de næste spørgsmål, 
der skal besvares. Iflg. Djwhal Khul henviser grundtonerne i Fiskenes tegn til en 
forsagelse i dobbelt forstand, og det besvarer samtidig spørgsmålene. Først giver 
sjælen afkald på monadens himmelske liv og lys for at rejse til den fysiske ver-
den med det formål at helliggøre den. Nedstigningen i stoffet medfører, at den in-
karnerede sjæl i lange tider glemmer sin oprindelse og mission, for den identificerer 
sig med de egoistiske glæder. Når glæderne ikke længere slukker det brændende 
begær efter forening, begynder disciplen og sjælen den lange vej tilbage, og den 
giver afkald på personlighedens verden, for den begynder at huske, hvorfor den 
tog bolig i formen. Rejsen er udtrykt i Fiskenes esoteriske nøgleord:
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Det esoteriske nøgleord:

”Jeg forlader Faderens hus,
og idet jeg vender tilbage, frelser jeg”.

At forsage og give afkald er ikke en nem proces, for hvor går grænsen? Spørgsmålet 
kan kun besvares ved at inddrage Jomfruens mentale selvfordybelse og sans for 
realisme. Ingen tjener nogen ved at tillægge sig en selvudslettende og krybende 
adfærd, for det er reelt et dække over et martyrium. Der er ingen som Fiskene, der 
elsker at lide og ofre sig (højlydt) for omgivelserne, fordi det bekræfter dem i den 
skjulte antagelse, at de er sande helgener, der er ofre for en ond og modbydelig 
verden. Det er selvfølgelig en adfærd, der et udtryk for den lavere fisketype, men 
alle skal være opmærksom på den form for karaktersvagheder i Fiskenes måned. For 
hvis man ikke er realistisk og selvkritisk, så er der en oplagt fare for, at man udvikler 
et messiaskompleks og troen på, at man skal frelse hele verden – helt alene – ved 
aldrig at sige nej til nogen og ved ikke at prioritere ressourcerne hensigtsmæssigt.

Den eksoteriske hersker − Jupiters − indflydelser er uden Jomfruens afbalancerende 
virkning ansvarlig for uhæmmet vækst i alle retninger. Det giver Fisken den illusion, 
at den uden forbehold kan overskride sig selv, uden at der er en ægte kontakt med 
sjælen, som forøger tjenestekapaciteten. At give mere end man har evne til, fører 
til stor lidelse, udbrændthed og en dyb følelse af utilstrækkelighed. I værste fald 
kan det medføre depression og et begyndende misbrug af medicin og stoffer af 
forskellig art.

Død og genopstandelse
I Fiskenes tegn er det via indflydelsen fra den esoteriske hersker Pluto, at man opnår 
den sande frigørelse fra de bånd, der fortsat lænker til fysisk inkarnation. Pluto trans-
mitterer 1. stråle, der også kaldes ”nedbrydningsstrålen”, fordi man via kraften fra 
den brændende vilje til det gode, kan destruere alle tilstande, som begrænser den 
fulde udfoldelse af monadens liv. Det fører i sin ultimative tilstand til fuldstændig 
identifikation med Faderen, og en gentagelse af Kristi erfaring i Getsemane have, 
hvor han udtalte de kendte ord: ”Ske ikke min vilje, men din”.11 Det frigjorde Kristus 
til fuld verdenstjeneste og indledte hans arbejde som verdensfrelser.

11 Lukasevangeliet, 22,42
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I mindre målestok er det en erfaring, som alle disciple kan gennemleve i Fiskenes 
måned. Ved hjælp af 1. stråles kærlighed til sandheden og den kompromisløse hen-
givelse til kærligheden, kan man afvikle alle de bånd, som binder personligheden 
til den fysiske verden. Ved at blive ét med viljen til det gode, kan man frigøre sig 
til større tjeneste, fordi man erkender, at der ikke er andet end Det Ene Liv, som 
pulserer i alle menneskehjerter, og det liv ønsker man at tjene.

Identifikation med helheden overskrider alle sympatier og antipatier, og derfor er 
hjælpen ikke længere betinget af, om man kan lide folk eller ej. Man er ikke engang 
afhængig af, om folk er taknemmelige, for man handler i en større sags tjeneste.

Identifikationen med Det Ene Liv medfører en vedvarende død og genopstandelses-
proces, hvor man som en sommerfuglelarve smider personlighedens hylstre, indtil 
man en dag står i sjælens kausallegeme, der er radioaktivt af monadens brændende 
liv.

Indtil det tidspunkt er inde, lyder det eksoteriske motto:

”Og ordet lød: Gå ned i stoffet”.

Fortsat inkarnation er derfor en nødvendighed.

Månedens meditationsemne lyder sådan:

”Vi styrker vores bånd med alt,
som frigør menneskehedens sjæl til fuld udfoldelse”.
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