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Af Erik Ansvang

Strålerne og mennesket

Alt er energi. Mennesket er energi. I denne afhandling om de syv stråler er strålerne 
indtil videre blevet beskrevet, som om de er dette energimenneske på godt og 
ondt, men intet menneske er et rent udtryk for en enkelt stråle. Derfor er det nu 
hensigten at forsøge at placere strålerne og understrålerne i menneskets indre og 
ydre legemer for at finde ud af, hvor de befinder sig i menneskets opbygning, og 
hvad disse kombinationer medfører.
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Mennesket består af seks aspekter – ånden, sjælen, personligheden, mentallegemet, 
astrallegemet og det fysisk-æte riske legeme. I beskrivelsen kan ånden eller monaden 
udelukkes, for på nuværende tidspunkt i udviklingen er det ikke muligt at sige noget 
relevant om åndens stråle, men i relation til de fem øvrige instanser kan man forsøge 
at placere strålerne og dermed gøre dem mere konkrete. Det er derfor ikke nok at 
finde de fem stråler, der karakteriserer det enkelte menneske – de skal desuden 
placeres i relation til legemerne.
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Blandt mennesker, der studerer åndsvidenskab, er det en almindelig misforståelse, 
at sjælsstrålen repræsenterer alle de positive egenskaber, mens de øvrige stråler 
står for de negative. Det er helt forkert. En stråle er en stråle – energi er energi – 
og den virker ens hver gang. Der er derfor igen garanti for, at sjælens stråle har 
en mere positiv virkning end personlighedens stråle. Stråler er ikke positive eller 
negative − gode eller onde. Nogle gange kan det være negative reaktioner, der er 
resultatet af den første kontakt med sjælens energi, for det afhænger af kvaliteten 
af stoffet i de legemer, der modtager sjælens indstrømning og svinger på strålens 
højere vibrationer.

Grundlæggende kan man sige, at det ikke er muligt at foretage en opdeling i godt og 
ondt. Ofte kan et menneske med svag eller begyndende sjælskontakt, give udtryk 
for de positive egenskaber i personligheden, for det er dem, sjælen har udvalgt til 
inkarnationen. De mere subtile, ukendte og uhåndterbare energier, der nu strømmer 
ind i mennesket, har det endnu ikke lært at udtrykke.

Overordnede og underordnede stråler
Noget andet, man skal være opmærksom på, er, at en overordnet stråle let kan 
påvirke en underordnet stråle. Eksempelvis kan personlighedens stråle let påvirke 
mentallegemets stråle. Det betyder, at hvis man har usædvanlige tendenser i sit 
tankeliv, så medfører det ikke, at man har en usædvanlig stråle på mentallegemet. 
Årsagen kan være en kombination af mentallegemets stråle og personlighedens 
stråle. 

Det samme gælder i forholdet mellem mentallegemets stråle og hjernen (den fysisk-
æteriske stråle). Det betyder, at aktiviteterne i den fysiske hjerne ikke nødvendigvis 
er styret af den fysiske stråle, for det kan også være mentallegemets stråle eller 
en kombination af de to, der præger tænkningen.
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Eksempelvis kan følelsesmæssig ustabilitet (astrallegemet) skabe forvirring (men-
tallegemet). Eller det æteriske legeme på 7. stråle, kan resultere i orden og stabilitet 
i det fysiske legeme, som så påvirker astrallegemet og giver følelsesmæssig ustabi-
litet.

Men dette forhold kan også fungere omvendt. En lavere stråle kan også påvirke 
en højere stråle. Eksempelvis kan følelsesmæssig ustabilitet (astrallegemet) skabe 
forvirring (mentallegemet). Følelserne er i oprør, og derfor er det ikke muligt at kon-
centrere sig. Med andre ord er det følelserne (en underordnet stråle), der påvirker 
tænkningen (en overordnet stråle).

Efterhånden som udviklingen skrider frem, vil de højere aspekter gradvis overtage 
styringen over de lavere. Det medfører, at personligheden træder tydeligere og ty-
deligere frem, for den overtager styringen af legemernes stråler. Herefter begynder 
magtkampen mellem sjælen og personligheden − og til sidst vil sjælen vinde. Det 
bliver til sidst sjælens kvalitet, der fuldt og helt dominerer det lavere menneske. 
Først ved 3. indvielse udtrykker mennesket den rene strålekvalitet fra sjælen, fordi 
alt andet i menneskets lavere natur nu styres fra sjælsniveau.

Overlapninger mellem legemerne, må ikke forveksles med over- og understråler. At 
en stråle er en understråle betyder, at den er underordnet en anden strålekvalitet. 
Når man giver udtryk for en strålekvalitet, skyldes det, at en bestemt stofforms 
partikler svinger med den pågældende stråles vibrationer.

Hvordan kan man så sige, at en personlighed er udtryk for en stråle, når personlighe-
den ikke er en stofform eller et legeme? Personligheden er menneskets skiftende 
masker, og personlighedens strålekvalitet kan kun forklares ud fra begrebet under-
stråler.
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Ordet “person” betyder “maske”.

Et eksempel
Hvis man eksempelvis studerer en 2. stråle sjæl, kan det illustreres på denne måde:

Sjælens stråle er f.eks. 2. stråle – og enhver stråle har understråler ...
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Sjælen udvælger en af understrålerne til sin personlighed – eksempelvis 3. stråle. 
Sjælens 2. stråle styrer nu personlighedens 3. stråle, fordi den er en understråle 
til den overordnede sjælsstråle.

Personlighedens 3. stråle har også syv understråler. Sjælen udvælger nu tre af per-
sonlighedens understråler til legemerne.

Sjælen kunne eksempelvis vælge 1. stråle til mentallegemet, 6. stråle til 
astrallegemet og 3. stråle til det fysisk-æteriske legeme. Personligheden kommer 
primært til udtryk gennem en af legemernes stråler …
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Konklusionen er, at personligheden og legemerne alle er under indflydelse af sjæls-
strålen, og at legemernes stråler desuden er under indflydelse af personlighedens 
stråle.

Sjælsstrålens indflydelse afhænger af udviklingen
Åndsvidenskaben oplyser, at jo mindre udviklet et menneske er, jo mindre indflydelse 
har sjælsstrålen – og jo mere dominerende er legemernes stråler. Årsagen er, at når 
et menneske identificerer sig med sin lavere natur, kan sjælens finere indflydelse 
ikke trænge igennem til bevidstheden, som er fokuseret i lavere vibrerende stof.

I de tidlige inkarnationer udvikler mennesket kun de lavere strålers egenskaber, 
og det er ikke muligt at registrere, om disse stråler er understråler af højere eller 
bagvedliggende kvaliteter. En stråleanalyse af en ung sjæl kan derfor give det ind-
tryk, at det kun er legemernes stråler, der er aktive i dette menneske. Men på et tids-
punkt begynder personlighedsstrålen og sjælsstrålen at tone frem samtidig, og så er 
det muligt at registrere, at legemerne har en bestemt overtone – personlighedens 
strålekvalitet. Og den har igen en bestemt overtone − sjælsstrålens kvalitet.

Konklusionen er, at jo højere udviklet mennesket bliver, jo kraftigere bliver de over-
ordnede stråletyper. Identifikationen med legemerne aftager, og man udtrykker 
mere og mere den kvalitet, man inderst inde er.
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Det enkelte menneskes stråleopbygning

Der skal nu fokuseres på de forskellige muligheder for sjælsstråler, personlighedsstråler, 
mentale, astrale og fysiske stråler i det enkelte menneskes stråleopbygning.

Når sjælsstrålen, der i sig selv ikke rummer negative egenskaber, skal iagttages, vil 
denne stråle blive analyseret, som om den kommer til udtryk i personligheden. Det 
er med andre ord tanken at se på, hvordan personligheden oplever sjælsstrålen. 
Det kan man gøre ved at iagttage:

o hvilken virkning den har
o hvilket tjenestearbejde, den medfører
o hvilken metode, der bruges
o hvad der er sjælens ultimative målsætning

De egenskaber, der ligger i sjælen, vil ofte have en mere åndelig end praktisk karak-
ter – i hvert fald i begyndelsen.
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1. stråle – kraft & vilje
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2. stråle – kærlighed & visdom

3. stråle – aktiv intelligens



13

4. stråle – harmoni gennem konflikt

5. stråle – konkret viden & videnskab
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6. stråle – hengivenhed & abstrakt idealisme

7. stråle – orden & lovmæssighed
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Livsopgave og karakterområde
Ved hjælp af indsigt i strålelæren er det muligt at få indsigt i livsopgaven, for 
sjælsstrålen kan afsløre livets målsætning, og personlighedsstrålen kan afsløre det 
karakterområde, der skal arbejdes med i den aktuelle inkarnation. Karakterområdet 
kommer til udtryk gennem personlighedsstrålen, for det er årsagen til, at sjælen har 
valgt at udtrykke nøjagtig denne strålekvalitet. Eksempelvis vil et menneske med 1. 
stråle personlighed have problemer med arrogance, aggressivitet og magtmisbrug. 
Et menneske med 6. stråle personlighed vil eksempelvis have problemer med ten-
densen til at bære nag.

Personlighedens strålekvaliteter

Personlighedens integration
Personlighedsstrålen vil altid være en understråle af sjælens stråle. Og personligheds-
strålen og sjælsstrålen vil derfor − efterhånden som udviklingen skrider frem − 
begynde at vise fælles kvaliteter. Det medfører, at det man i åndsvidenskaben kalder 
personlighedens integration, i virkeligheden betyder integration af to stråler. Derfor 
skal processen gentages hvert liv, fordi personlighedsstrålen skifter fra liv til liv.

Personligheden skal derfor integreres igen og igen, men når et menneske for første 
gang i en inkarnation har integreret sjæl og personlighed, vil det blive stadig lettere 
at gentage processen. Men det er en opgave, der skal gennemføres liv efter liv. I 
nutiden er der meget få mennesker, der er integrerede personligheder – for det er 
en mennesketype, der fungerer som en klar kanal for sjælen, og derfor er der fuld 
overensstemmelse mellem tanker, følelser og handlinger. Et integreret menneske 
vil ikke tænke ét, føle noget andet og gøre noget tredje.
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Det er nu hensigten at se nærmere på personlighedens strålekvaliteter. Mennesker 
udtrykker disse strålekvaliteter både positivt og negativt, og derfor er det muligt at 
præsentere personlighedens positive og negative egenskaber ved hjælp af strålerne.

1. stråle – kraft & vilje
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2. stråle – kærlighed & visdom
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3. stråle – aktiv intelligens
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4. stråle – harmoni gennem konflikt
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5. stråle – konkret viden & videnskab
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6. stråle – hengivenhed & idealisme
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7. stråle – orden & lovmæssighed
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o I sjælsstrålen ligger de kvaliteter, man skal stræbe efter. 
o I personlighedsstrålen ligger de karakterproblemer, der skal ar-

bejdes med.

Det eneste, man ikke kan aflæse i strålerne, er udviklingstrinnet. Fremtidens eso-
teriske astrologi vil givetvis kunne hjælpe med afklaring af dette problem. Udvik-
lingstrinnet er uden tvivl den vigtigste information, man kan få om et menneske. 
Hverken strålelæren eller astrologien kan på nuværende tidspunkt give svaret, men 
ifølge åndsvidenskaben vil det engang blive muligt at tilføje den vigtige information.

Legemernes strålekvaliteter
Når man analyserer legemernes stråler, er der færre muligheder, for der er kun to 
mulige stråler på det fysisk-æteriske legeme, to på astrallegemet og tre på mental-
legemet. Derfor omtales andre teoretiske muligheder ikke, for det er vigtigere at 
koncentrere sig om de muligheder, der er oplyst i åndsvidenskaben.

Legemerne er redskaber
Legemerne kan ikke give udtryk for meninger eller holdninger. Legemerne er ikke 
andet end stofformer eller mekanismer, der fungerer på en bestemt måde. Hvis man 
vil finde et legemes stråle, skal man derfor se på mekanismen – ikke på personen.

Der er stor forskel på sjælens/personlighedens stråler og legemernes stråler, for 
legemerne er redskaber. Det giver en markant forskel på, hvordan man vurderer 
strålekvaliteterne. Ofte vil personlighedsstrålen farve tanker og følelser, og det 
skal naturligvis med i vurderingen, for hvis det er tilfældet, er det ikke legemets 
rene stråle, der kommer til udtryk. Det er en af de væsentligste grunde til mange 
teorier om specielle stråler på bestemte legemer (og dermed antyder man, at man 
har et højere udviklingsniveau). Men som regel skyldes det, at personlighedens 
strålekvalitet blander sig og danner grundlag for en fejlvurdering af legemets egen 
strålekvalitet.
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Legemets egen stråle vil altid være klar og præcis, men ingen legemer fungerer 
alene. I legemet er der en bevidsthed, som beliver legemet, og kvaliteten af denne 
bevidsthed vil uundgåeligt farve legemets kvalitet.

Konklusionen er, at man ikke skal se efter
holdninger og meninger, men funktioner.

1. stråle – kraft & vilje
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4. stråle – harmoni gennem konflikt

5. stråle – konkret viden og videnskab
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Astrallegemets strålekvaliteter

2. stråle – kærlighed & visdom
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6. stråle – hengivenhed & abstrakt idealisme
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Det fysisk-æteriske legemes strålekvaliteter
Det fysiske legemes stråle bestemmes ikke af en bevidsthedsegenskab, for kroppen 
er ikke i sig selv et bevidsthedsredskab. Det er et redskab, der afspejler bevidstheds-
impulser fra de øvrige legemer via bevidsthedstråden.

Man skal derfor ikke søge efter holdninger eller bevidsthedsprocesser. Man skal se 
efter noget, som man ikke ved meget om, nemlig æterisk energi, morfologi1 osv., 
for det er i virkeligheden æterlegemet, der udtrykker strålekvaliteten – ikke det 
fysiske legeme.

Problemet er, at man ikke kan se æterlegemet, og derfor kan man ikke se de 
chakraer, der er aktive. Den fysisk-æteriske stråle er derfor vanskelig at fastlægge, 
for der er ikke meget konkret at gå efter.

1 Morfologi stammer fra græsk μορφή, morphé = "form" + λόγος, lógos = "lære" – dvs. 
"formlære"). Morfologi er læren om organismernes struktur og ydre form.
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3. stråle – aktiv intelligens

7. stråle – orden & lovmæssighed
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