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Strålekombinationer

Ingen mennesker udtrykker kun én enkelt stråle. Alle mennesker er udtryk for en 
kompliceret sammensætning af fem strålekombinationer. Når strålerne i det følgende 
præsenteres én for én, som om de er et samlet udtryk for et enkelt menneske, er 
der i realiteten tale om et fantasibillede. Til gengæld kan denne forenkling fremme 
forståelsen, og derfor er det nu hensigten at tildele ét menneske én stråle, og på 
dette grundlag forsøge at analysere menneskets adfærd.

Der er imidlertid ikke tale om ren teori, for det er naturligvis muligt at iagttage 
de kvaliteter og tendenser, som strålen repræsenterer, hvis et menneske er do-
mineret af en stråletype. Det er desuden muligt at iagttage både positive og 
negative egenskaber hos mennesket. Det betyder ikke, at strålerne har positive 
og negative egenskaber. Strålerne er ganske enkelt udtryk for en energitype, og 
denne energitype kan mennesket udtrykke positivt eller negativt. Det er derfor al-
drig selve strålen, der skaber positive eller negative tendenser, men menneskets 
håndtering af strålekvaliteten.

Hvad menes der med positiv og negativ? Svaret afhænger af svingningsgraden 
eller frekvensen i legemerne – eller sagt på en anden måde … det afhænger af 
legemernes forædlingsgrad. Og legemernes kvalitet er udtryk for menneskets natur. 
Denne kvalitet er desuden menneskets eget ansvar, for det er mennesket selv, der 
har tiltrukket og indbygget det aktuelle stof i legemerne.
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Højere eller lavere underplaner – og udvikling
Alt er energi. Det, der kaldes stof, er energi, der bevæger sig i et fast mønster. En 
stråle kommer derfor både til udtryk som energi og stof. Strålen (fri energi) og 
legemet (fastlås energi) består derfor af samme energi. Eksempelvis strømmer 1. 
stråles energi ind i stoffet, og energien påvirker det legeme, der primært består af 
1. stråle partikler. Det, der differentierer stoffets kvalitet, er strålens frekvens – altså 
om partiklerne befinder sig på de højere underplaner eller på de lavere underplaner.

Hvis hovedparten af partiklerne befinder sig på de lavere underplaner, vil det være 
1. stråles negative egenskaber, der kommer til udtryk. Eller rettere – de egenskaber, 
der viser sig, vil man opfatte som negative. Det betyder naturligvis ikke, at 1. stråle 
er negativ. Det betyder, at strålen udtrykker sig via stoffet på de lavere underplaner 
− og det påvirker mindre udviklede mennesker, for de har legemer, der består af 
de lavere planers stofpartikler. Og omvendt – hvis hovedparten af partiklerne i le-
gemerne stammer fra de højere underplaner, vil de højere egenskaber komme til 
udtryk, og det er det, der kendetegner et højere udviklet menneske.

Konklusionen er, at positive egenskaber (stof, der svinger på høje frekvenser) kom-
mer til udtryk i mennesker med en høj udvikling, uanset hvilken stråletype, de ud-
trykker – negative egenskaber (stof, der svinger på lave frekvenser) kommer til 
udtryk i mennesker, der endnu ikke er så højt udviklede. Det indebærer samtidig, 
at der i menneskeheden er yngre og ældre sjæle, for højere og lavere udvikling 
er nært forbundet med sjælens erfaringsmængde og dermed med sjælens alder.

Når strålernes kvaliteter i det følgende præsenteres som henholdsvis positive og 
negative, så skal det forstås sådan, at det er kvaliteter, der kan komme til udtryk i 
et højere udviklet menneske og i et lavere udviklet menneske. Det er som sagt ikke 
strålen i sig selv, der skaber positive eller negative reaktioner hos et menneske.

Det er desuden vigtigt at huske, at den strålekvalitet, der analyseres, altid er modi-
ficeret af fire andre stråler. Strålekvaliteten viser sig aldrig så rent og tydeligt, som 
i præsentationen. Alligevel vil det være muligt at genkende stråletendenser hos sig 
selv og hos andre ved hjælp af beskrivelserne. Strålekvaliteterne vil herefter blive 
præsenteret set fra et ensidigt og individuelt synspunkt:
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Typiske 1. stråle mennesker
De markante egenskaber hos mennesker med dominerende 1. stråle er:

Viljekraft. Magt. Styrke. Mod. Beslutsomhed. Førerskab. Selvstæn-
dighed. Værdighed, der kan vokse til mod og handlekraft.

Denne type mennersker er den naturlige:

Hersker. Leder. Statsmand. Soldat. Opdagelsesrejsende. Pionér.

På de tidlige udviklingstrin er 1. stråle aktiviteter hovedsageligt af fysisk natur, men 
senere bliver de mentale og åndelige, og derefter bruges viljen ikke som personlig 
anstrengelse, men som et naturligt udtryk for en højere vilje.

Strålens ideal er styrke, og et menneske på denne stråle sætter så stor pris på 
denne egenskab, at det er tilbøjeligt til at vurdere enhver adfærd og ethvert resultat, 
der opnås, ud fra den mængde kraft, der er anvendt. Det kæmper til det sidste 
og er i stand til at se igennem fingre med næsten enhver handling, bare den er 
kendetegnet ved styrke.

For et 1. stråle menneske er det svært at tolerere svaghed i enhver form, og det har 
tendens til at foragte mennesker, der giver efter. For dette menneske repræsenterer 
Gud magtens princip i alle ting. De største onder er svaghed og overgivelse. Den 
impuls, der driver mennesker af denne type, er trangen til at sejre og erobre, og 
de fungerer ofte bedst i modgang. Det højeste mål er sejr, og deres største indre 
oplevelse er den opstemthed, som står i forbindelse med magt og herredømme.
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Uden at bemærke træthed eller endda fuldstændig udmattelse lægger 1. stråle 
mennesket et voldsomt mentalt og fysisk pres på sig selv og andre, når det er 
nødvendigt, og sætter sig hensynsløst ud over alle forhindringer – eller rydder dem 
af vejen. 

Målet er ALMAGT
Målet er almagt – eller bevidst at blive ét med den guddommelige vilje – for 
efterhånden som denne mennesketype bestiger de åndelige højder, skal det 
give afkald på den individuelle vilje til fordel for den guddommelige. Blandt de 
karaktersvagheder, man finder hos mennesker på 1. stråle på de tidligere stadier 
af deres udvikling, kan nævnes:

– hensynsløshed, hårdhed, stædighed, stolthed, hovmod, mangel på 
tilpasningsevne og manglende lyst til at arbejde ad andre linjer end 
dem, de personligt føler sig tiltrukket af, ligegyldighed eller endog 
foragt for andres meninger, rettigheder og følelser, tyranni, magt-
begær, overdreven selvfølelse, praleri, ødselhed, aggressivitet, 
egoisme, overlegenhed, individualisme, mental usmidighed, udtalel-
ser om omdiskuterede emner, som afskærer yderligere debat og 
forbyder en fri undersøgelse af emnet.

Dogmer eller et autoritativt udsagn bliver ofte uden hensyn til sandhed eller rimelighed 
og brugt som et våben, der kan anvendes til at slå spørgende og videbegærlige 
mennesker i hovedet med for at få dem til at holde mund. Erkendelsen af, hvor 
vigtig autoritet er, når det drejer sig om at opretholde orden, kan få mennesker 
på 1. stråle til at benytte sig af både personlig position, dogmer og fordomme til 
at forbyde yderligere undersøgelser. Det gøres bevidst eller ubevidst for at knuse 
enhver opposition og genoprette personlig prestige og dominans. Den største 
lidelse for mennesker af denne type kommer i form af nederlag, eller hvis de bliver 
degraderet, fjernet fra deres post, ydmyget eller underordnet andre.
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Eksempler på kendte 1. stråle mennesker
Alexander den Store var typisk for 1. stråle. Han græd af længsel efter flere områder, 
han kunne erobre.

I tyverne var general MacArthur og en sekondløjtnant en aften i bil på vej fra New 
York tilbage til militærakademiet. Undervejs blev vognen standset af to maskerede 
banditter. De svingede med deres pistoler og rev bildøren op, og de beordrede de to 
officerer til at række hænderne i vejret. Løjtnanten adlød instinktivt, men MacArthur 
blev roligt siddende med armene over kors på brystet.

Gangsteren gentog sin ordre: “Hænderne op”! MacArthur rørte sig ikke. “Jeg er bri-
gadegeneral i De Forenede Starters hær, og der er ingen, der kan tvinge mig til at 
række hænderne i vejret”, var svaret. Banditten, hvis selvtillid ganske øjensynligt 
havde fået et knæk, sænkede overrasket sin pistol, hvorefter han uden et ord trak 
sig tilbage og smækkede bildøren i.

I sine Krigserindringer har Winston Churchill nogle interessante bemærkninger om 
den rigtige brug af politisk magt:

“Under min lange politiske løbebane har jeg beklædt de fleste af de 
store statsembeder, men jeg skal ærligt indrømme, at det, jeg nu 
fik, var det, jeg syntes bedst om. At stræbe efter magt for at kunne 
spille herre over medmennesker eller for at pleje sin personlige for-
fængelighed betragtes med rette som gement, men magt under en 
national krise, når man mener, at man ved, hvilke ordrer der skal 
gives, er en velsignelse.”

George Patton er også et godt eksempel på handlinger, der er karakteristiske for 
et menneske på 1. stråle. Han var en diktatorisk øverstkommanderende, der ikke 
betænkte sig på at lade Gud vide, hvilken form for samarbejde han ventede sig 
af Ham. Før slaget ved Bulge, da hans fremrykning var blevet forsinket af dårligt 
vejr, skal han – ifølge en af sine stabsofficerer – have tilkaldt feltpræsten ved tredje 
armé, James H. O’Neill, og sagt til ham:

“Præst, jeg vil gerne have Dem til at bekendtgøre en bøn om godt 
vejr … Prøv, om vi ikke kan få Gud til at arbejde på vores side.” 
Præsten tøvede, men Patton brølede: “Præst, er det Deres opgave 
at belære mig om teologi, eller er De feltpræst ved tredje armé? 
Jeg skal bruge en bøn!”

Bønnen blev herefter trykt sammen med en julehilsen, der blev omdelt blandt 
tropperne.
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Typiske 2. stråle mennesker
2. stråles særlige egenskaber er:

Visdom. Kærlighed. Intuition. Indsigt. Indføling. Filantropi. Enheds-
følelse. Åndelig sympati. Medfølelse. Loyalitet. Generøsitet.

Mennesketyperne er:

Vismanden. Filantropen. Reformatoren. Læreren. Den inspirerende. 
Menneskevennen. Lægen …

Et 2. stråle menneskes ideal er upersonlighed, altomfattende kærlighed, baseret 
på erkendelsen af livets enhed. Når et 2. stråle menneske er højt udviklet, er det 
intuitivt og stræber efter at lade visdom og kærlighed stråle ud uden at tænke på 
at få noget til gengæld. Det føler sig tilskyndet til at udvikle bestemte egenskaber 
til fuldkommenhed:

Tjenstvillighed. Renhed. Forfinelse. Mildhed. Ømhed. Barmhjertighed. 
Sympati. Velvilje. Harmoni og en beskyttende holdning.

Loyalitet i parforhold og venskab er en af 2. stråle menneskets største dyder, og for 
dette menneske er venskab ligefrem en religion og loyalitet er religionens højeste 
udtryk – navnlig når det møder nederlag og falskhed.



11

“Kærlighed, der forandrer sig, når der sker forandring, er ikke kær-
lighed”

– giver til en vis grad udtryk for 2. stråles kærlighedsideal.

For mennesker af denne type er de største onder:

Had. Adskilthed. Grusomhed. Selviskhed. Falskhed.

Drivkraften hos dette menneske er at:

Frelse. Undervise. Tjene. Helbrede. Dele med andre og gøre dem 
lykkelige. Skabe og opretholde harmoni.

Det højeste mål for 2. stråle mennesker er fuldstændig erkendelse af, at alt liv udgør 
en enhed, og give udtryk for denne erkendelse i praktisk handling. 

Et eksempel på 2. stråle adfærd
“Sympatiskolen” i England er et smukt eksempel på en af de undervisningsmetoder, 
der er typiske for 2. stråle. På denne skole har hvert barn i løbet af semesteret en 
dag som blind, en dag som handicappet, en som døv og en som stum … osv.

Om aftenen, før den dag barnet skal leve som en blind, får det bind for øjnene. 
Det vågner som blind. Det trænger til hjælp, og de andre børn fører det omkring. 
På den måde får det en ægte forståelse af, hvad det vil sige at være blind, og fordi 
eleverne, som hjælper, selv har prøvet at været “blinde”, kan de vejlede med stor 
empati.
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Målet er ALLEsTEdsnærværELsE
For 2. stråle mennesket er livsmålet allestedsnærværelse, dvs. bevidst at identificere 
sig med det guddommelige liv i naturen og i alle skabninger og på denne måde 
være mystisk til stede overalt, hvor livet manifesterer sig. Kristus og Buddha er de 
store idealkarakterer.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos denne mennesketype, kan nævnes:

Sentimentalitet. Lidenskab. Selvretfærdighed. Overdreven følsom-
hed. Selvmedlidenhed. Afhængighed af andre. At ruge over fornær-
melser og at have svært ved at tilgive overtrædelser af 2. stråles 
adfærdsregler.

Dømmekraften bliver ofte sløret af følelser – især af medfølelse. 2. stråle mennesker 
er tilbøjelige til at være upraktiske og til at bringe så store ofre for andre, at det af 
og til undergraver selvtilliden og forstærker egoismen hos de mennesker, de ofrer 
sig for. Den største lidelse kan komme via:

Ulykkelig kærlighed. Disharmoni i nære menneskelige relationer. 
Troløshed. Tillidsbrud. Fejlbedømmelse. Kulde. Isolation og udeluk-
kelse. Ensomhed og tilsidesættelse. 
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Typiske 3. stråle mennesker
Karakteregenskaberne er:

Klar opfattelsesevne (især når det drejer sig om grund principper). 
Forståelse. Dybtgående og fortolkende tanke. Tilpasningsevne. Takt. 
Værdighed. Erkendelse af stilhedens kraft og værdi.

En karakteristisk evne er anlæg for skabende tankevirksomhed. Mennesketyperne er:

Filosoffen. Organisatoren. Diplomaten. Strategen. Taktikeren. Den 
intelligente. Nationaløkonomen. Bankfunktionæren. Skakspilleren. 
Dommeren. Astro lo gen. Astronomen. Symbolfortolkeren.

3. stråle mennesket opfatter Gud som et sandhedsprincip, og fuldstændig forståelse 
er idealet.

Den impuls, der driver 3. stråle mennesker, er ønsket om helt og upersonligt at 
forstå et emnes grundlæggende principper og at kombinere og benytte dem til en 
fuldkommen opfattelse og praktisk anvendelse. Det højeste mål er en tilbundsgående 
og fuldkommen indsigt i sandheden. Når et 3. stråle menneske vil opnå resultater, 
vil det – til forskel fra både 1. og 2. stråle typerne – være tilbøjeligt til at trække sig 
tilbage fra problemet i mental forstand, ligesom eneboeren gør det fysisk, og søge 
ind i den abstrakte tænknings domæne for at gruble og meditere på spørgsmålet, 
indtil der opnås fuldkommen forståelse. 3. stråle mennesket får på denne måde 
forståelse af alle faktorer og ser syntesen af dem, og det resulterer i en løsning på 
problemet.
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Det siges, at denne mennesketype kan “opbrænde karma i kundskabens ild”, og 
derved omformes modgang til medgang, og de negative kvaliteter i den menneskelige 
natur forvandles til visdom og kraft.

Som forsker opnår 3. stråle mennesket resultater ved hjælp af:

Vedholdende tænkning. Gennemtænkt strategi og taktik. Uperson-
lighed i sin søgen efter sandheden.

Denne mennesketype har en stærk fornemmelse af nødvendigheden af fuldstændig 
forståelse i alle livets forhold og er langt mindre lydhøre overfor påtvungne 
moralbegreber end overfor en indre erkendelse. 3. stråle mennesket fortolker og 
bruger omstændighederne som vejledere i sin fremgangsmåde og afventer klogt 
begivenhedernes logik.

Målet er ALvIdEnHEd
Målet for 3. stråle mennesket er alvidenhed gennem enhed med den mere omfat-
tende bevidsthed.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos denne type, kan nævnes:

Følelsesmæssig kulde. Individualisme. Egoisme. Ubeslutsomhed, 
fordi man ser for mange sider af en sag. Reserverthed. Grusomhed. 
Uvilje mod åbent at gå ind for en sag. Manglende vilje til at hjælpe i 
en krisesituation. Samvittighedsløs manipulation. Falskhed. Snuhed. 
Tendens til at lægge for stor vægt på form, detaljer og system og 
dermed tilsidesætte ånden og livets højere mål.
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Eksempler på kendte 3. stråle mennesker
“I begyndelsen af sin embedsperiode som premierminister i Den 
sydafrikanske Union havde general Smuts planer om at holde en 
tale i parlamentet. Han tilkaldte sin sekretær og sagde: ‘Gå hen på 
biblioteket og skaf mig nogle statistiske data til belysning af nogle 
af de ting, jeg vil tale om.’ Syv timer efter kom sekretæren tilbage 
og sagde: ‘General, der er intet menneske i verden, der kan opdrive 
disse oplysninger på mindre end fem år’.

Næste dag holdt generalen i parlamentet en blændende tale. Han 
underbyggede hvert enkelt punkt i den med et væld af statistiske de-
taljer. Alle var meget imponerede, men ingen mere end sekretæren. 
Da generalen var kommet tilbage til sit kontor, spurgte sekretæren: 
‘Hvor havde du alle disse overraskende statistiske oplysninger fra?’

General Smuts svarede: ›Jo, ser du. Du sagde til mig, at ingen i 
verden kunne samle dem på mindre end fem år. Så foretog jeg 
nogle løselige beregninger og tænkte, at det ville vare mindst lige 
så længe, inden nogen kunne efterprøve rigtigheden af det, jeg 
havde sagt’.”

Den største lidelse, et menneske af denne type kan komme ud for, er:

At blive fundet inkompetent. At befinde sig i intellektuelt mørke. 
At lide nederlag og at blive frataget sin værdighed, herunder “at 
tabe ansigt”.

Mens 3. stråle mennesker vil være tilbøjelige til at beskæftige sig med de store 
livsprincipper og med filosofi og åndsvidenskab, vil mennesker på 5. stråle snarere 
forsøge at erhverve sig detaljeret naturvidenskabelig viden og at bruge resultaterne 
på den fysiske tilværelse. Geoffrey Hodson fortæller om en episode, der viser et 3. 
stråle menneskes tænkemåde:

“Blandt gæsterne ved en middag var der en rabbiner og en katolsk 
præst. Da selskabet var gået til bords, blev man stillet overfor et 
tilsyneladende uløseligt problem: Hvem skulle bede bordbønnen? 
Alle gæsterne stirrede ned i deres tallerkener, og ingen vidste, hvad 
de skulle sige. Da forlegenheden var på sit højeste, så den katolske 
præst sig omkring ved bordet og sagde: ‘Hvis man ikke har noget 
imod det, vil jeg gerne fremsige en gammel jødisk bøn.’ Alle bøjede 
hovedet, og præsten bad bordbøn – på hebraisk.”
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Typiske 4. stråle mennesker
Bemærk at harmoni ikke opstår af sig selv, men på grundlag af konflikt. Nogle gange 
kan konflikten være så dominerende, at det er vanskeligt at få øje på harmonien. 
4. stråle er menneskehedens stråle, og er der noget, der er karakteristisk for men-
neskeheden, så er det konflikter.

4. stråles egenskaber er:

Skabende tankevirksomhed. Harmoni. Ligevægt. Skønhed og rytme. 

4. stråle menneskets særlige evne består i at kunne opfatte og udtrykke “skønhedens 
princip i alt”. Det har en stærk sans for form, symmetri, ligevægt og en veludviklet 
smag for:

– alt, hvad der er smukt i de forskellige kunstarter, i naturen og i livet.

For denne mennesketype er skønheden i Universet det højeste gode, og manglende 
skønhed det største onde. Drivkraften er ønsket om at afsløre skønhedens indfly-
delse i Universet og at være formidler mellem den rene skønheds verden og den 
ufuldkomne verden med kunstarterne som mellemled.

Der er ikke kun tale om traditionelle kunstarter. Det kan også være en taler, der 
behersker sproget, og som kan begejstre, overtale og tryllebinde tilhørerne.

4. stråles målestok og test for mennesker, nationer og civilisationer er i langt højere 
grad skønhed end jordisk magt, besiddelser, militær styrke og økonomisk position. 
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Nogle kunstnere kan se igennem fingre med en hvilken som helst adfærd, hvis 
den bare er gennemstrålet af skønhedens lys. De har et meget stærkt behov for 
skønhed i deres omgivelser og lider, hvis den mangler. 4. stråle mennesket skaber 
resultater med meget individuelle metoder. Og 4. stråle mennesket er den naturlige 
formidler og fortolker.

Målet er AT vIsE GUddOMMELIG sKØnHEd
Målet er at blive en mesterkunstner – et geni indenfor en kunstart – især som livs-
kunstner. Det indebærer, at man er i stand til at give fuldstændigt udtryk for den, 
man er, og opretholde et harmonisk forhold til andre.

Blandt 4. stråle menneskers fejl og mangler kan nævnes:

Omskiftelighed. Rastløshed. Lunefuldhed. Lidenskab. Trang til at 
være i centrum. Indbildskhed. Tilbøjelighed til at forkæle sig selv. 
Ubetænksomhed og kynisme overfor mennesker, der har haft bedre 
held end dem selv. 

4. stråle mennesker er underlagt skiftende stemninger. De kan løftes til begejstringens 
højder og synke ned i depressionens og fortvivlelsens dybder.

4. stråle mennesker kan have tilbøjelighed til dagdrømmeri og til at leve i fantasiens 
verden. Den største lidelse, de kan komme ud for, er som regel frustration over 
mislykkede forsøg på at give fuldstændigt udtryk for sig selv.

Kunstnerens opgave er tilsyneladende at løfte menneskets bevidsthed til erkendelse 
af naturens og Guds herlighed ved hjælp af skønhed. På denne måde fungerer den 
ægte kunstner som “præst” og formidler mellem Gud og menneske.
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Eksempler på udtalelser af 4. stråle mennesker

“Jeg har altid troet, at Gud simpelthen er skønhed i virksomhed.”

Jean-Jacques Rousseau

“Den bedste del af skønheden er den, som et billede ikke kan 
udtrykke.”

Francis Bacon

“Skønheden overtaler selv menneskers øjne uden nogen taler.”

William Shakespeare
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Typiske 5. stråle mennesker
Analytiske og deduktive tanker er typiske 5. stråle egenskaber. 5. stråle menneskers 
højeste interesse og ideal er erhvervelsen af realitetsbetonet viden. De kan lægge 
en utrættelig tålmodighed og en overordentlig grundighed og metodiskhed for da-
gen i gentagne undersøgelser og klassificering af små og indviklede detaljer. Her 
møder man:

Forskeren. Matematikeren. Juristen. Detektiven.

På de tidlige udviklingsstadier er det navnlig naturvidenskab, der interesserer, 
men senere udvides interessen til også at omfatte åndsvidenskabens esoteriske 
og metafysiske områder. 5. stråle mennesker er:

Hurtige i vendingen. Tekniske. Analytiske. Nøjagtige. Og i besiddelse 
af stor evne til at specialisere sig og opfatte detaljer. 

De sætter stor pris på sandhed, objektivitet og nøjagtighed i iagttagelse, deduktion 
og fremstilling. Gud betragtes som et sandhedsprincip og løgn, uvidenhed, unøjag-
tighed og fordomsfuldhed udgør de største onder.

Drivkraften hos 5. stråle mennesker er trangen til at afdække viden – at nå frem 
til sandheden. Men den skal kunne bevises f.eks. ved korrekt beskrivelse af for-
udsætninger, baseret på anerkendte informationer. Holdningen kan gøre 5. stråle 
menneskets tænkning så uelastisk og metoderne så stive og usmidige, at det ikke 
når sit mål. 
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Målet er MEsTErsKAB IndEnFOr vIdEnsKAB
Målet er at blive en mester på det naturvidenskabelige område – et intellektuelt 
geni indenfor enhver fysisk (og senere i en metafysisk) videnskabsgren. Ligesom 
3. stråle mennesket bliver denne mennesketype til sidst ét med en altomfattende 
bevidsthed, og på den måde opnår 5. stråle mennesket til sidst både fuldkommen 
indsigt i sig selv og i de videnskabelige principper, som Universet er baseret på. 
Blandt denne mennesketypes fejl og mangler kan nævnes:

Følelsen af at være noget særligt. Følelsesmæssig kulde. Destruktiv 
kritik. Mental usmidighed og ensidighed. Tendens til at se og i 
overdreven grad gøre opmærksom på andres fejl. De ser ofte kun 
“hullerne i osten”.

De har tilbøjelighed til at såre andre ved at “oplyse dem om deres fejl til deres eget 
bedste”, samtidig med, at de er for ufølsomme til at forsøge at mildne oplysningen 
eller være diplomatiske. De morer sig med at “prikke hul på ballonerne” – og de 
er ude af stand til tålmodigt at bære over med uvidenhed, ligesom de også er 
intolerante overfor alt, hvad der er følelsesbetonet, mystisk og intuitivt. 

Andre negative egenskaber hos denne mennesketype er:

Skepticisme. Materialisme. Stolthed. Selvoptagethed. Pågående 
nysgerrighed. Gnieragtig tendens til at forlange noget for noget. 
At være overdrevent pedantiske og betone det formelle.

De lægger overdreven vægt på:

Tradition. Dogmer og doktriner. De taber ofte det indre liv af syne 
og er blinde for nødvendigheden af indre erfaring og oplysning. 
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Eksempler på kendte 5. stråle mennesker
Sherlock Holmes’ og alle andre detektivers skarpsindige iagttagelser og juristens 
kolde, klare ræsonnementer er eksempler på den systematiske tanke.

Man fortæller om præsident Abraham Lincoln, at engang, da han var på en togrejse 
sammen med en ven, blev vennens opmærksomhed fanget af nogle får, der gik på 
en mark. “De får er blevet klippet for nylig”, sagde vennen. Lincoln kiggede ud af 
vinduet og svarede: “Ja, på denne side.”
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Typiske 6. stråle mennesker
De egenskaber, der især karakteriserer 6. stråle, er:

Opofrende kærlighed. Glødende begejstring for en sag. Brændende 
iver. Målbevidsthed. Uselvisk hengivenhed. Tilbedelse. Inderlig 
medfølelse med andres lidelser.

Sidstnævnte kan forekomme i en sådan grad, at 6. stråle mennesket kan fremkalde 
Kristi sårmærker (stigmater) på sig selv. Men det er også idealisme, der omsættes 
til praktisk tjeneste og stor loyalitet. I 1224 havde Frans af Assisi trukket sig tilbage 
for at bede alene i 40 dage på bjerget La Verna i Appenninerne, og i denne periode 
have byrden af Kristi lidelser tilsyneladende plaget ham mere end sædvanligt. Da 
Frans kom ned fra bjerget, havde han modtaget stigmatiseringen – Kristi sårmærker 
på hænder, fødder og i siden. Sårene havde han til sin død to år senere.

Det menneske, der fuldt og helt lever for sin religion, kaldes en mystiker. Det er:

Helgenen. Den aktive filantrop. Martyren. Evangelisten. Missionæren. 
Reformatoren.

Som eksempler kan nævnes Frans af Assisi og Mother Teresa.

Idealet er fuldkommen hengivelse og selvopofrelse til døden for et ideal, for en sag 
eller for en leder − ikke mindst uselvisk tjeneste for at afhjælpe verdens lidelser, 
der af denne mennesketype føles meget stærkt. Det er drivfjederen i det udviklede 
6. stråle menneskes liv.



27

For 6. stråle mennesker er Gud selvopofrelsens, kærlighedens og godhedens princip. 
Uanset om der er tale om en soldat, samlever, filosof eller forsker, er det “tro til 
døden” mod sit ideal. Selviskhed, individualisme, manglende eller svingende loyalitet 
opfattes som forræderi.

6. stråle mennesket skaber resultater gennem ekstrem målrettethed. 6. stråle 
mennesket driver sin hengivenhed for sit ideal så vidt, at det helt fortaber sig i det 
og til sidst bliver selve inkarnationen af idealet. I sin begejstrings ild opbrænder 
denne mennesketype både sine egne karakterfejl og de ydre hindringer, der stiller 
sig i vejen for at nå idealet.

Målet er FULdKOMMEn TJEnEsTE UndEr GUd
Målet er uselvisk og fuldkommen tjeneste under Guds vilje.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos denne mennesketype, kan nævnes:

Sentimentalitet. Lidenskab. Fanatisme. Tilbøjelighed til at blive be-
sat af en idé. Tendens til at lade sig forblinde. Intolerance. Blind 
heltedyrkelse.

De lider meget, hvis venner, de holder af og stoler på, er illoyale, og det samme 
gælder hvis de bliver misforstået og fejlbedømt – især, når det drejer sig om deres 
motiver.

Kristendommen er en 6. stråle religion − især i sine mere mystiske aspekter.  
Kristendommen er et udmærket udtryk for 6. stråles svage side, for de kristne har 
fornægtet det fysiske, det kropslige og begærnaturen. Flagelanterne piskede den 
syndige krop for at fortrænge dens naturlige begærimpulser, og hele kristendommen 
er gennemsyret af seksualforskrækkelse og forsøget på at undertrykke menneskets 
stærke og naturlige drift.
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Typiske 7. stråle mennesker
De egenskaber, der især karakteriserer mennesker på 7. stråle, er tolerance og 
taktfuldhed både i karakter og i adfærd. De holder af pragt i forbindelse med deres 
stilling og person, og de sætter pris på:

– ordnet aktivitet, præcision, kompetence, ynde og værdighed.

7. stråle mennesker interesserer sig meget for politik, forskellige kunstarter samt 
for ceremonier og magi. De er desuden interesseret i at opdage, beherske og frigøre 
skjulte kræfter i naturen.

Mennesketypen er:

Politikeren (i dette ords virkelige betydning) sceneinstruktøren, cere-
monimesteren, ritualisten, magikeren, esoterikeren og præsten.

Idealerne er:

Kraft (både legemligt og sjæleligt). Fysisk effektivitet. Fuldendthed. 
Saglighed. Orden i alle livets forhold. Nøje overholdelse af tidspunktet 
i forbindelse med aftaler. Magt til at beherske og styre de skjulte 
kræfter i sin egen natur og i naturen.

Et 7. stråle menneske kunne have følgende motto:

“Hvis det er værd at gøre, er det også værd at gøre det godt.”
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For 7. stråle mennesket er Gud ordenens princip i alt – og kaos er det største 
onde. Drivkraften er ønsket om at opnå herredømme over naturens kræfter og 
bevidstheder og lade dem komme præcist til udtryk i overensstemmelse med en 
plan. Denne mennesketype skaber resultater ved at syntetisere et antal faktorer i 
overensstemmelse med en klart udtænkt plan. 

Målet er ÅndELIG MAGI OG OrdnET LIv
Målsætningen har to sider, nemlig at blive en “åndelig magiker” og at leve et liv, 
der er fuldendt i selv de mindste detaljer. 

Frimureriet er både et ceremonielt og et praktisk udtryk for 7. stråle, og strålekva-
liteten er desuden repræsenteret i alle verdensreligionernes ritualer.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos mennesker af denne type, kan nævnes:

Pralende optræden. Fordringsfuldhed. Samvittighedsløshed. Kærlig-
hed til magt og embede. Tilbøjelighed til at bruge mennesker som 
redskaber. Tom formalisme og mekanisk udførelse af ceremonier 
uden tanke for deres åndelige betydning. Tendens til at nedværdige 
sig til at gøre brug af sort magi, trolddom, åndemaneri.

7. stråle mennesker kan lide meget under:

– ydmygelse, tab af ydre magt, uvenlig kritik (især fra en under-
ordnets side), og hvis de kommer ud for grov optræden.

Ifølge åndsvidenskaben er 6. stråles almindelige indflydelse ved at blive erstattet af 
7. stråles, og derfor ser man tendenser inden for naturvidenskaben til udforskning 
af det usynlige univers, at undersøge menneskets metafysiske evner og psyke, og 
at udnytte naturens skjulte kræfter (f.eks. atomkraft).
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7. stråles voksende indflydelse på verdensforholdene ses i tendensen til at 
anvende diplomati og samarbejde i stedet for magtmidler, når konflikter skal løses. 
Efterhånden som strålens indflydelse gør sig mere og mere gældende og suppleres 
med en tilsvarende udvikling af menneskets højere, synteseskabende tænkning, vil 
disse tendenser blive stærkere, og til slut vil de virkeliggøre de idealer, der ligger 
til grund for FN og dermed beslægtede organisationer.

Stråleblandinger

Som nævnt er der intet menneske, der alene udtrykker én enkelt stråle. Alle men-
nesker er udtryk for en kombination og et samspil af flere stråler. Hvor mange af-
hænger som sagt af udviklingsniveauet. Desuden transmitterer de astrologiske tegn 
også strålerne, og derfor kan der optræde en mangfoldighed af strålekombinationer 
i et enkelt menneske. To eksempler kan illustrere det:

Leonardo da Vinci er bedst kendt for sine malerier – især Mona Lisa i 
Louvre. Men han havde også stor succes som naturvidenskabelig forsker, 
opfinder og profet. På disse områder demonstrerede han henholdsvis 4., 5. 
og 3. stråles egenskaber. Meget tyder på, at han kendte det heliocentriske 
system 30 år før, det blev offentligt præsenteret af Kopernikus. Leonardo 
da Vinci var velbevandret i filosofi (3. stråle), anatomi, astronomi, botanik, 
naturvidenskab, lægekunst, optik, meteorologi og flyvning. Han formidlede 
viden, der stadig bruges af naturvidenskaben. Han havde kendskab til 
arkitektur (6. stråle), musik (4. stråle) og krigsførelse (1. stråle). Han 
havde planer til masseproduktion af kanoner, ammunition og et våben, 
der kan betragtes som kampvognens forgænger.
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Richard Wagner var især præget af 4. og 7. stråles egenskaber. Han kom-
binerede mange kunstgrene i ceremonielle skildringer af esoteriske og 
åndelige sandheder. Han var digter, dramatiker, filosof og en fortræffelig 
prosaforfatter (3. stråle). For at skabe en bestemt virkning i sine operaer 
smeltede han disse forskellige evner sammen til en enhed (7. stråle). Han 
rummede mystikkens impuls (6. stråle). Hans musik åbenbarer, at hver 
enkelt sjæl er ét med Verdenssjælen, og til slut vil alle realisere denne 
enhed. Eksempelvis var han en af de første, der – som i kærlighedsduetten 
i Tristan og Isolde – løftede kærligheden op til en åndelig oplevelse af en-
heden (2. stråle). For at nå sine mål måtte Wagner finde nye kunstformer, 
nedbryde eksisterende skranker og frigøre musikken (1. stråle).

Tristan og Isolde
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