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ASTROLOGI
VIDENSKABEN OM ENERGI

Af Kenneth Sørensen
Fra Fuldmånemeditation – på tærskelen til en ny verdensreligion

Astrologi er videnskaben om de energier, der udgør alt, hvad der er. Når man 
kender energierne, og ved hvordan man kan styre dem, træder man ind på den 
videnskabelige vej mod sjælskontakt. Mennesket bliver en magiker.

”… Astrologien er bestemt til at blive en af fremtidens store viden-
skaber, og når det engang sker, vil beherskelsen af personligheden 
blive videnskabeligt videreført. Man vil bruge de planetariske på-
virkninger og de energier, der kommer fra stjernetegnene, som 
optræder cyklisk. Navnlig vil man forsøge på at bevise, hvilke ind-
flydelser, der har indflydelse i den måned, hvor Solen står i Skytten.”

Djwhal Khul

Det er nu hensigten at præsentere flere af de kilder, som de astrologiske energier 
udgår fra, og som når Jorden hver måned og ved fuldmåne. Det er også hensigten 
at pege på de muligheder, der ligger i bevidst at forholde sig til de astrologiske 
energier, som led i en videnskabelig funderet livspraksis. Herefter beskrives fuld-
månehøjtiderne og de tolv astrologiske måneder. Men først skal det teoretiske og 
åndsvidenskabelige fundament for en fremtidig esoterisk og udviklingsorienteret 
astrologi præsenteres.
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Psykologiens oprindelse
Fra den esoteriske astrologi ved man, at mennesket lever i et hav af energier, der 
påvirker og styrer adfærden i langt højere grad, end de fleste er klar over. Ånds-
videnskaben kalder energierne for de syv stråler. Den traditionelle psykologi taler 
om følelser, tanker, drifter og begær. Uanset hvilke navne man giver de motiverende 
og stimulerende kvaliteter, så bestemmer de, hvordan man lever sit liv. 

Det var først i slutningen af 1800-tallet med fremkomsten af den moderne psykologi, 
at menneskeheden fik et præcist sprog for de styrende kræfter og dermed en erken-
delse af, at handlingerne ofte er underlagt det ubevidste følelsesliv. Og selv om 
menneskeheden står i stor gæld til psykologiens pionerer, så fokuserede de fleste 
psykologer kun på menneskets lavere natur. De overså fuldstændig menneskets 
højere sjælelige natur.

De humanistiske psykologer – herunder Maslow, Jung og i særdeleshed Assagioli – 
er imidlertid undtagelser. Men selv om der var enkelte pionerer, som anerkendte, 
at mennesket er et åndeligt væsen med et åndeligt formål, så var det i høj grad 
gennem H.P. Blavatskys og i særdeleshed Alice A. Baileys forfatterskab, at en 
sammenhængende og videnskabelig præsentation af menneskets åndsliv blev intro-
duceret – både fra et universelt og et individuelt perspektiv. 

Esoterisk astrologi
Alice A. Baileys afhandling om de syv stråler – herunder bogen Esoterisk Astrologi 
– er en gennemgribende og revolutionerende afhandling, der i et præcist og viden-
skabeligt sprog afdækker den energimæssige virkelighed, som mennesket ”lever, 
ånder og er i.”1

Den tibetanske mester Djwhal Khul skriver:

1 Apostlenes Gerninger: 17,28
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”… Astrologien er i det væsentligste den reneste fremstilling af 
esoterisk sandhed i nutidens verden, fordi den er videnskaben, 
der beskæftiger sig med de betingende og styrende energier og 
kræfter, som virker igennem det udstrakte rum og på alt, hvad der 
findes i rummet. 

Når man indser, at det er en kendsgerning, når kilden til energierne 
er bedre forstået, og når rummets natur er korrekt opfattet, vil 
man få en langt større og mere sammenlignelig referenceramme. 
Relationerne mellem de individuelle, planetariske, systemiske og 
kosmiske skabninger vil blive forstået, og mennesket vil begynde 
at leve videnskabeligt. Det er astrologiens primære formål at skabe 
den videnskabelige levemåde”. 

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 14-15

Astrologi og videnskabelig levemåde
I det følgende beskrives de energier, der påvirker mennesket i løbet af årets tolv 
måneder. Samtidig omtales de muligheder, der kan bevidstgøres, hvis de gøres 
tilgængelige under fuldmåneperioden og i dagligdagen, for bevidstgørelsen er en 
forudsætning for at forstå den videnskabelige levemåde, som det er astrologiens 
primære mål at skabe.

Beskrivelsen af de tolv astrologiske indstrømninger og de tolv månedlige kulminationer 
kan betragtes som en ”energimæssig vejrudsigt”, der vejleder mennesket under 
udviklingen mod fuldkommenhed. 

De tolv måneder er en bevidsthedsmæssig udviklingsrejse, for hver måned udløser 
energier, der kan føre mennesket et trin opad eller videre på ”den knivskarpe mid-
delvej” mod oplysning. At leve videnskabeligt vil sige, at leve cyklisk og rytmisk. Man 
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skal derfor forholde sig til den energimæssige virkelighed, man lever i. Mennesket 
er en integreret del – en levende celle i et større liv og i en større helhed, der ind-
ånder og udånder liv. 

Den guddommelige vejrtrækning er smukt beskrevet i årstidernes cykliske skiften, 
der styrer livet i de lavere naturriger – dyre-, plante- og mineralriget. Det er kun 
pga. menneskets høje teknologiske udviklingsniveau, at det på godt og ondt er lyk-
kedes delvist at sætte mennesket udenfor den rytme, årstiderne dikterer de lavere 
naturriger. Men derved har mennesket også mistet en fornemmelse for cyklisk liv 
– et liv som Planetlogos forsøger at diktere alle sine celler. 

Den cykliske livsrytme
At leve videnskabeligt i esoterisk forstand vil sige, at man lever efter de cyklusser 
og rytmer som Planetlogos har fastlagt som en lovmæssighed på planeten. Djwhal 
Khul siger:

”Ved at forstå loven om cyklusser opnår man indsigt i lovene bag 
evolutionen og får indsigt i skabelsens rytmiske arbejde. Samtidig 
vinder man desuden ligevægt ved at studere sit eget livs impulser, 
for de har også deres ebbe og flod og veksler mellem lysets og 
mørkets perioder.
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Mennesket lever hele tiden med den symbolske daglige rytme, for 
menneskets verden bevæger sig ud i Solens klare lys for senere at 
vende tilbage til nattens helbredende mørke. Det er fortroligheden 
med fænomenet, der får mennesket til at tabe den symbolske betyd-
ning af syne og glemme, at ifølge den store lov, karakteriseres alle 
formers vækst af perioder med lys og mørke, med godt og ondt, 
med forsvinden og opståen, med fremskridt, som fører til oplysning, 
og med tilsyneladende svigt, som fører til mørke. Perioderne kende-
tegner også udviklingen af racer og nationer”.

Alice A. Bailey: En afhandling om Hvid Magi, s. 258-259

Astrologi og det cykliske og rytmiske liv
Hver dag opfører mennesker for hinanden og for Den Store Iagttager et rituelt skue-
spil på livets scene. De står op, renser sig i vand og lys (meditation) – indtager dagens 
måltid og udfører det daglige arbejde, der er et bidrag til det store skaberværk. 
Når dagen er forbi, går de til ro for at vende tilbage og opføre endnu en scene i det 
store skuespil. Hver eneste dag udføres de samme ritualer. Mange gør det fordi de 
er knyttet til og styret af materielle begær og tilfredsstillelse af deres fysiske san-
ser. Men mange forsøger også at dedikere livet til et større formål – at finde livets 
mening i humanistiske bestræbelser.



8

I Vandbærerens tidsalder vil menneskeheden opleve en tiltagende forståelse for 
og et behov for at leve et helligt liv. 7. stråle for ceremoniel eller rituel magi vil sti-
mulere menneskeheden til at organisere livet, så det afspejler helhedens ønsker. 7. 
stråle har til formål at forbinde himmel og jord – at konkretisere de visioner, som 
menneskeheden blev præsenteret for i Fiskenes tidsalder. Dvs. forvandling af de 
lavere drifter til sjælsegenskaber, som med 7. stråles hjælp er menneskehedens 
mål, og når det sker som led i en daglig praksis, bliver det rituel magi.

At gøre livet helligt vil sige at gøre det lysende – at lade ethvert ritual mennesket 
opfører, få åndelig betydning. Det gør man ved at leve et bevidstgjort, formålsbestemt 
liv og dedikere det til et højere formål.

De daglige rytmer
Det er vigtigt at stille nogle idealer op for dagligdagen som led i bestræbelserne for 
at helliggøre hverdagen. Når man står op om morgenen og går i bad, er det for at 
rense sjælens fysiske tempel og gøre det parat til dagens tjenestearbejde. Når man 
indleder dagen med en morgenmeditation, er det for at bekræfte overfor sig selv og 
Planetlogos, at man er en guddommelig skabning med et guddommeligt formål. Man 
kontakter det højeste i sig selv, for at lade kvaliteten betinge og styre adfærden i 
dagens løb. Når man indtager sine måltider, er det for at styrke det fysiske redskab 
til det arbejde, der skal udføres. Hvis man lever vegetarisk og økologisk, er det ikke 
fordi man ønsker at sende et signal til omgivelserne om, at man er ”frelst”, men af 
hensyn til den kommende menneskehed – menneskets brødre og søstre i dyreriget, 
som man deler liv med. Det er glæden over ikke at være årsag til unødig skade og 
lidelse i plante- og dyreriget, der er den bærende holdning bag den vegetariske og 
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økologiske livsstil. Når man går på arbejde, er det ikke primært pengene, der be-
stemmer det aktivitetsområde, man har valgt, men den samfundsmæssige nytte 
man kan gøre. På den måde tilslutter man sig de logoiske skabelsesplaner, så vidt 
mennesket forstår dem. Når man ser tilbage på dagen ved aftenstid og spørger 
sig selv, om tanker, følelser og handlinger var udtryk for harmløshed, så er det en 
metode til at evaluere indsatsen og skabe klarhed som en hjælp til den fornyede 
indsats næste dag. Harmløshed er evnen til at leve dynamisk uden at være årsag 
til lidelse.

Når man påtvinger sine legemer – det fysiske legeme, astrallegemet og mental-
legemet – en række lovmæssige rytmer, baner man vejen for sjælens kontakt til 
personligheden, og det er det, der kendetegner et åndeligt liv.

Månedlige cyklusser
Artiklen handler om den månedlige cyklus. Månedernes fuldmåne- og nymånefaser 
er fuldmånemeditationens centrale rytme. Fuldmånefasen er månedens åndelige 
højdepunkt. Det er her, inspirationen er på sit højeste. Det er månedens invokative 
fase – tidspunktet hvor man påkalder og kontakter de åndelige kræfter. 

Nymånefasen er månedens manifestationsperiode. Det er den evokative fase, hvor 
idéerne fra fuldmånefasen skal omsættes til et håndgribeligt udtryk. Det er her, de 
skal omsættes til praksis. Månens tiltagende fase er et synligt symbol på ånden 
i mennesket. Fasen kulminerer i et inspirativt højdepunkt – en undfangelse. Den 
aftagende fase er symbolet på moderen – det modtagende princip, som lader vi-
sionen vokse og omdanner den til konkret virkelighed.

Normalt siger man, at energierne forankres og videreformidlede de to sidste dage 
i en cyklus på fem dage i perioden før, under og efter fuldmånemeditationen. Det 
kan lyde som en modsætning til den aktivitet, der er beskrevet i forbindelse med 
nymånefasen. Men i virkeligheden bliver den trefoldige aktivitet med forberedelse, 
modtagelse, og forankring gentaget adskillige gange i løbet af måneden.
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Cyklusser indeni cyklusser
Under meditationen på fuldmånetidspunktet skal der altid indgå flere stadier, hvor 
man dels aspirerer mod det åndelige, og dels modtager de åndelige indtryk og 
videreformidler dem til menneskeheden. Stadierne – aspiration, modtagelse og 
forankring – gentages som nævnt i løbet af de fem fuldmånedage.

De to sidste dage under fuldmånefasen, hvor man manifesterer og videreformidler 
energierne, skal manifestation forstås på en speciel måde. Normalt opfatter man 
det konkrete – dvs. det, der sker i den fysiske verden og kan erkendes med de fem 
fysiske sanser. Men set fra en åndsvidenskabelig synsvinkel er aktiviteterne i følelses- 
og tankeverdenen lige så håndgribelige som den konkrete fysiske verden. Tanker 
er ting, for tanker skaber konkrete former i mentalt stof, og formerne opfattes af 
tankesindet, der er sjælens sanseapparat i den mentale verden. Følelser opbygger 
former i astralt stof, og derfor er de også ting, der kan sanses af astrallegemet, 
der er sjælens sanseredskab i følelsernes verden. Når man taler om, at energierne 
og idéerne tager form, betyder det, at idéerne kommer fra en formløs dimension, 
der kaldes det abstrakte og arketypiske plan – dvs. det højere mentalplan eller 
sjælsplanet – og omdannes af tænkeren til konkrete tankeformer ved hjælp af 
tankeprocessen.

Når man opfordres til at forankre og videreformidle de idéer, der erkendes under 
de to sidste fuldmånedage, så betyder det, at man skal formulere dem som teorier, 
der kan forstås af andre og omsættes i praksis. Men det betyder ikke nødvendigvis, 
at man selv skal sætter aktiviteterne i gang på det fysiske plan.

Den samme rytme gentages i løbet af måneden. Den tiltagende månefase, hvor Må-
nen er mere lys end mørk – fra en uge før fuldmånen til en uge efter – er månedens 
inspirative fase. Det er en fase, hvor Månen befinder sig bag Jorden, og derfor 
får solenergierne fri adgang til Jorden. Det er en fase, der af mange opleves som 
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en periode, hvor meditationsarbejdet kan udføres med større styrke, fordi det er 
nemmere at koncentrere sig og arbejde mentalt. I den aftagende fase, hvor Månen 
er mere mørk end lys – fra en uge før nymåne til en uge efter – vanskeliggøres me-
ditationsarbejdet, fordi Månens energier forstærkes, men evnen til at konkretisere 
og manifestere på det ydre plan forøges.

Set i lyset af denne beskrivelse er nymånefasen en periode, hvor idéerne fra fuld-
månefasen kan bære frugt på det fysiske plan i form af helt konkrete egenskaber, 
der udtrykkes af personligheden, eller som aktiviteter, der iværksættes som led i 
tjenestearbejdet. De samme rytmer har et årligt forløb.

Årlige cyklusser
Djwhal Khul fortæller, at det åndelige år er opdelt i to perioder (symbolsk for ånd og 
stof) – en periode, hvor Solen bevæger sig nordpå, og en periode, hvor den bevæger 
sig sydpå. Det har indflydelse på tilrettelæggelsen af studier og tjenestearbejde. 
Djwhal Khul oplyser, hvordan studierne i fremtidens esoteriske meditationsskoler 
vil blive tilrettelagt efter en årlig cyklus:

”Alt arbejde i skolen vil blive baseret på esoterisk viden om tid og 
perioder, og to ting vil blive overholdt meget nøje:

1. Skoleåret vil blive delt i to halvdele. Den ene halvdel, hvor eleverne 
virkelig anstrenger sig for at tilegne sig kundskab, ligger i årets før-
ste halvdel eller med andre ord i den periode, hvor Solen bevæger 
sig mod nord. Den anden halvdel – der først begynder seks uger 
efter afslutningen af den første – hvor eleverne assimilerer og prak-
tiserer det, de tidligere lærte …
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I årets ”mørke periode” skriver de afhandlinger og essays, bøger 
og materiale, der er en sammenfatning af den lærdom, de har 
modtaget …

2. På nøjagtig samme måde vil studierne tilrettelægges hver måned. 
Den vanskelige del (der vedrører den højere abstrakte tænkeevne) 
gennemføres i den del af måneden, der kaldes den lyse halvdel, 
mens arbejdet i den mørke halvdel i højere grad vil gælde den 
lavere konkrete tænkeevne og arbejdet med at huske det, man 
lærte i de første uger. På samme måde vil hver dag blive inddelt i 
bestemte tider. Den første del af dagen vil der blive undervist i de 
mere abstrakte og esoteriske emner, og den sidste del af dagen 
bruges til en mere praktisk form for arbejde”.

Alice A. Bailey: Breve om Okkult Meditation, s. 311-312

Når Djwhal Khul taler om den del af året, ”hvor Solen bevæger sig mod nord”, så 
kan det enten betyde, når Solen ved vintersolhverv (ca. 21. december) vender i sin 
bane og begynder at gå mod nord. Eller det kan betyde, det tidspunkt, hvor Solen 
krydser ækvator ved forårsjævndøgn (ca. 21. marts) og træder ind over tærsklen 
til den nordlige halvkugle. 

Sandsynligvis er det den første mulighed, for astrologisk set er det den korrekte, 
fordi de stjernetegn Solen passerer gennem på sin vej fra Stenbukken til Tvillingerne, 
har med den højere åndelige bevidsthed at gøre og dermed perioden for åndens 
aktivitet. Tegnene fra Krebsen til Skytten har relation til udviklingen i formen og 
bestræbelserne på at udtrykke visionerne i den fysiske verden.
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I Stenbukken fødes Kristusbevidstheden eller kærligheden i hjertet, og den er samtidig 
”porten til indvielse”. I Tvillingerne kulminerer kærligheden under ”menneskehedens 
ceremoni” ved fuldmånen i juni, og dermed afsluttes det åndelige halvår. 

I Krebsen inkarnerer mennesket, for Krebsen er symbolet på den instinktive masse-
bevidsthed, der kendetegner alle børn. I Skytten kulminerer den sjælsinspirerede 
personlighed, som bliver den målrettede discipel, der ”går udviklingsvejen”. I den 
cyklus afsluttes arbejdet i formens verden.

Hvis man betragter zodiakens tolv tegn, som en bevidsthedsmæssig udviklingsrejse 
i forhold til det individuelle menneske, begynder rejsen i Vædderens tegn. Men hvis 
man opdeler året i en åndelig og en materiel cyklus, så er det mere relevant at 
opdele året fra Stenbukken og fremefter, fordi det er perioden, hvor de indre begi-
venheder er på det højeste, som beskrevet ovenfor.

De årlige polariteter og udviklingstemaer
De tolv astrologiske tegn er forbundet i polariteter, dvs. at de modstående tegn i 
zodiaken tilsammen danner en helhed. Et eksempel er Vædderen og det modstående 
stjernetegn Vægten. 

Vædderen er det stjernetegn og den måned, hvor det nye liv kommer til syne som 
idéer, der rummer fremtidens muligheder. Vægten repræsenterer et tegn og en 
måned, hvor vigtige valg skal træffes – valg, der er frugten af impulsen i Vædderen. 
Vædderen har behov for Vægtens objektivitet, skelneevne og retfærdighedssans, 
når den skal foretage vigtige valg i livet. Vægten har behov for Vædderens mod, 
visioner og pionerånd, når den skal indlede nye begyndelser. Vædderen er, uden 
Vægtens kvaliteter, tilbøjelig til impulsive og ureflekterede handlinger, der ikke 
involverer andre menneskers interesser. Vægten er, uden Vædderens kvaliteter, 
tilbøjelig til at tilpasse sig de kulturelle og sociale normer, hvorved de nye idéer og 
det nye liv ikke får mulighed for at højne kulturen og de sociale relationer. 
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Polariteterne gør sig gældende hver måned, under hver enkelt fuldmåneperiode og 
fordelt over hele året. I Vædderens måned skal man f.eks. begynde på en frisk ved 
at inddrage det nye liv, men det involverer samtidig en række vigtige valg (Vægten) 
om, hvad man skal lægge bag sig. Temaet gentager sig i en større cyklus, sådan at 
det nye liv i Vædderens måned fremtvinger vigtige valg i Vægtens måned.

I Tyrens måned indleder man en oplysningsproces, der samtidig involverer en kamp 
(Skorpionen) for at nyorientere begærene mod højere mål. I den årlige cyklus, 
repræsenterer Tyrens måned muligheden for at opfatte ”planen” – dvs. sjælens hen-
sigt med livet i det kommende år, og det medfører kriser og prøver i Skorpionens 
måned. Cyklusser gentager sig inden i større cyklusser.

Mennesket introduceres derfor for en række temaer, som gentager sig igen og igen 
i årenes løb. Forhåbentlig er man i stand til at gennemleve temaerne på en højere 
drejning af udviklingsspiralen hvert år. 

Astrologisk bliver temaerne synliggjort ved fuldmåne, når Solen og Månen befinder 
sig i modstående tegn, for ved tidspunktet for fuldmåne er der en direkte forbindelse 
mellem Solens energi (det nye liv) og Månens aktivitetsområde (der fremtvinger 
valg). Inden for esoterisk astrologi transmitterer Solen ånd, energi og liv, mens 
Månen kontrollerer stof, form og åndens tilsynekomst i formen.

Arcana Workshops i Californien har udarbejdet dem i en oversigt, der kan kaldes 
månedens temaer eller nøgleord: 

Vædderen: Det genopstandne liv … der fremtvinger valg – Vægten.

Tyren: Begæret der nyorienteres … fører til renselsens ild – Skorpionen.

Tvillingerne: At væve et netværk af samarbejdsforbindelser … giver venskab på 
den lange rejse – Skytten.

Krebsen: Massernes påkaldelse af lys … forpligter de indviede til at svare – Sten-
bukken.
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Løven: Integrerede personligheder … integrerer verden – Vandbæreren.

Jomfruen: Forædling af den indre Guds (sjælens) bevidsthed og form … skaber en 
verdensfrelser – Fiskene.

Vægten: Tid til at vurdere, vælge og beslutte … gavner den næste begyndelse – 
Vædderen.

Skorpionen: Renselsens prøver … frigiver det talte ords lys – Tyren.

Skytten: Når man forfølger mål efter mål … stimulerer det vennernes udvikling – 
Tvillingerne.

Stenbukken: De få menneskers oplevelser på bjergtoppen … gøder massebevidsthe-
den – Krebsen.

Vandbæreren: Oplevelsen af universalitet … udvider selvbevidsthed til gruppebe-
vidsthed – Løven.

Fiskene: Fuldstændig forsagelse fuldbyrder tjenestemotivet – Jomfruen.

3-årige cyklusser
Verdenstjenergruppens arbejde forløber desuden i bestemte 3- og 7-årige cyklusser, 
som det er vigtigt at kende. Fordelen ved at kende og leve sig ind i cyklusserne er, 
at man får større fornemmelse for, hvornår livets kreative rytmer er tiltagende og 
aftagende. Når man ved, at der i alle livets forhold er tidspunkter til forberedelse, 
kulmination og afvikling, fjerner man mange spildte anstrengelser og forventninger. 
Alle forretningsfolk kender betydningen af timing og bruger mange ressourcer på 
at forudsige markedskræfternes udbud og efterspørgsel. 

Timing er også et vigtigt element i disciplens liv, og de grupper, der er involveret i 
at forberede og manifestere den nye civilisation, vil forøge effektiviteten og evnen 
til at skabe resultater ved at bruge kendskabet til rytmer og cyklusser, når arbejdet 
organiseres. 
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Iflg. Djwhal Khul er Verdenstjenergruppens rytme 3-årig, og ved at planlægge 
og arbejde i overensstemmelse med loven om periodicitet eller cyklisk aktivitet, 
møder anstrengelserne og aktiviteterne mindst modstand og færre misforståelser. 
Medarbejderne fritages derfor for unødvendig stress. 

De 3-årige cyklusser skal anvendes sådan: 

Det første år lægges vægten på det manifesterende princips aktivitet. 
Man indsamler og udvælger mulige materialer, talenter, egenskaber og 
erfaringer. Nøgleordet er: Konsolidering.

Det andet år rettes opmærksomheden mod den tone af klarhed og kvalitet, 
som den manifesterede form skal udsende. Nøgleordet er: Ekspansion.

Det tredje år lader man vitalitet og dynamisk energi strømme ind i ar-
bejdet. Nøgleordet er: Opnåelse af en specifik virkning i den offentlige 
bevidsthed ved at udsende en klar tone.

Når Djwhal Khul taler om at udsende en tone, så beskriver han den kvalitet, som 
bestræbelserne skaber i de indre verdener. Meningen er, at når man arbejder med 
en idé, gennemtænker den i detaljer, og planlægger hvordan den kan udføres i 
praksis, så får tankeformen en helt speciel kvalitet, der også farves af kærligheden 
og motivationen, som ligger bag idéen. Kvaliteten kan beskrives som en tone, og 
man kan sandsynligvis også tale om en farve. Rytmen er en vejledning i at opnå 
specifikke virkninger i samfundslivet ved at målrette og lede sine aktiviteter ved 
hjælp af planlægning, timing og rigtige motiver.

Syv års cyklusser
Verdenstjenergruppen arbejder også i 7-års-cyklusser, som det iflg. Djwhal Khul 
er vigtigt at følge:
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”I december 1935 blev Stenbukkens energier optrappet gennem 
indstrømning af kræfter fra en endnu større konstellation, som 
forholder sig til vores zodiak, som zodiaken forholder sig til Jorden. 
En lignende forøgelse skete igen i 1942. Man skal huske, at de 
tolv dyrekredstegn eller konstellationer fra bestemte vinkler ud-
gør en særlig enhed, der drejer rundt inden for vores univers af 
himle, ligesom vores planet drejer rundt i centrum for vores ind-
flydelsessfære. Takket være den forøgede indstrømning, under den 
kommende zodiakale cyklus i Vandbæreren, kan grupper på Jorden 
benytte sig af bølgen af indflydelse, som strømmer fra Stenbukken 
og ind i vores område hvert 7. år. 
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Den tidligere kraftindstrømning, gav en enorm udvikling i det 
arbejde, der udføres af den nye verdenstjenergruppe, og det var 
årsagen til den meget positive reaktion i verden på gruppens 
særlige impuls. Det resulterede i en tydelig tendens til god vilje i 
hver nation og i hver gruppe. I 1942 kom der endnu en planetarisk 
indstrømning, som alle både blev opfordret til at udnytte, og bedt om 
at forberede sig på. ”Ugen for gruppepåvirkning” finder sted hvert 
7. år mellem den 21. og 28. december, og hver gang den falder 
sammen med en fuldmåneperiode, vil det være en periode, der skal 
holdes øje med. Ugen skal betragtes som ”højtidsuge” for den nye 
verdenstjenergruppe, og siden 1942 har der været en opfordring 
til at bruge den efterfælgende uge til omhyggelig forberedelse. Det 
er en kendsgerning, der kræver opmærksomhed”.

Perioden var aktuel i 1998 og i 2005 og derefter hvert syvende år.
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