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Den 7. stråle
Den Nye Tidsalders energi og åbenbarer

Af Hardy Bennis

Indtil slutningen af det 19. århundrede var kendskabet til de syv stråler meget 
begrænset, men med værket Den Hemmelige Lære af H.P. Blavatsky i 1888, hvor 
hun introducerede læren om strålerne, skete det første gennembrud i nyere tid. 
Men det var først i forbindelse med Alice A. Baileys samarbejde med den tibetanske 
mester Djwhal Khul, at esoterikere på verdensplan fik et dybere kendskab til de syv 
stråler. Videnskaben om de syv stråler blev skrevet i seks afhandlinger: Esoterisk 
Psykologi I og II, Esoterisk Astrologi, Esoterisk Healing, Strålerne og Indvielser og 
Kosmisk Ild − i alt flere tusinde sider med den hidtil mest avancerede viden om 
dette fundamentale emne.

Emnet er stort, og i denne artikel vil der alene blive fokuseret på betydningen og 
fortolkningen af den aftagende 6. stråle og den indkommende 7. stråle − strålen 
der vil kendetegne Den Nye Tidsalders.

2012 – en begyndelse og en afslutning!
På VisdomsNettet1 har flere allerede givet deres bud på, hvad den 21. december 
2012 vil indebære. I artiklerne beskrives hvordan fortidige civilisationer har 
udarbejdet kalendere, der alle har samme udløbsdato. Mayafolket var eksperter i 
tidsberegninger. Hopi-indianerne har også sat 2012 som udløbsdato for deres ka-
lendere. I sin profetibog Centuries (Århundreder) gav den kendte seer og astronom 
Michel de Nostradamus (1503-1566) i profetibogen Centuries (Århundreder) profe-
tier, der ikke rakte længere end til begyndelsen af det nuværende årtusinde.

1 www.visdomsnettet.dk
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Disse beregninger var primært baseret på astronomiske og astrologiske data, og her 
kommer åndsvidenskab til hjælp, for den beskriver forskellige tidsaldres begyndelser 
og afslutninger. Planeten befinder sig i denne periode i slutningen af Fiskenes tids-
alder og i begyndelsen af Vandbærerens tidsalder, som vil vare ca. 2.500 år. Når man 
holder det sammen med den omvæltning, der i øjeblikket finder sted på næsten alle 
livets områder − naturkatastrofer, jordskælv, oversvømmelser, energikriser, herunder 
den finansielle krise, som detaljeret er beskrevet i andre artikler − så er det alt 
sammen tegn på, at menneskeheden lige nu befinder sig i overgangen mellem to 
tidsaldre. 2012 falder derfor godt i tråd med Den Nye Tidsalders begyndelse. Der 
er derfor tale om en ny begyndelse og ikke Jordens undergang, sådan som mere 
emotionelle og sensationslystne mennesker forestiller sig!

En proces, der tager ca. 400 år
6. stråle − strålen for abstrakt hengivenhed eller idealisme − begyndte at tone ud 
fra 1625, mens 7. stråle − strålen for ceremoniel orden og magi − begyndte at 
manifestere sig fra 1675. I begge tilfælde er der tale om en langsom proces, som 
anslås at tage ca. 400 år.

Det betyder at to store befolkningsgrupper, som hver især er udrustet med deres 
personlige stråleopbygninger, og som har deres rod i den ene af de to tidsaldre, 
står overfor hinanden med forskellige holdninger til alt, hvad der sker i verden − 
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politisk, religiøst og økonomisk. På den ene side står majoriteten, der er præget 
af 6. stråle (“Fisketidsaldermennesker”). De er konservative. De ønsker at bevare 
det bestående. De er fundamentalistiske i deres holdninger til religion og politik. 

På den anden side står minoriteten − der er præget af Den Nye Tidsalders 7. stråle 
(“Vandbærertidsaldermennesker”). De ønsker forandring. De er progressive og inno-
vative. De er universelle i deres tankegang. Man ser det samme mønster overalt i 
alle nationer. Befolkningerne er delt i to næsten lige store lejre. Efterhånden som 
tiden går, vil 6. stråle-sjælene forsvinde ud af inkarnation, og Den Nye Tidsalders 
7. stråle-sjæle vil inkarnere i stort tal, og efterhånden vil de udgøre et flertal.

Relationer mellem 6. og 7. stråle
6. stråles energi resulterede i separatisme, i nationalisme og i sekterisme. Årsagen 
er tænkeevnens selektive natur og dens tendens til at opsplitte og adskille.

7. stråles energi vil resultere i fusion og syntese, for energiens kvalitet forener ånd 
og stof samt sjæl og personlighed.

6. stråles påvirkning har fremmet menneskets separatistiske instinkter, dogmatiske 
religioner, konservativ naturvidenskabelig nøjagtighed, ensretning og tankeretninger, 
der har lukket sig inde bag doktrinære barrierer og udelukket anderledes tænkende. 
Det har medført religiøs og politisk fanatisme, som har været årsag til utallige krige 
og de ufattelige lidelser, som de medførte.
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6. stråle strømmer igennem og kontrollerer solar plexus centret, som er tæt forbundet 
med astralplanet og menneskets astrallegeme. Påvirkningen har medført, at store 
dele af menneskeheden i nutiden er centreret i følelserne, og i vid udstrækning 
handler de ud fra følelsesmæssige impulser.

7. stråle strømmer igennem sakralcentret i planetens æteriske legeme og påvirker 
derfor menneskets sakralcenter. Det medfører en overstimulering af det seksuelle 
aspekt. Derfor er der en overdrevet interesse for det seksuelle − herunder for-
vrængninger af dette aspekt.

7. stråle baner vejen for tolerance. Den skaber en universel holdning til menneske-
hedens forskellige racer og deres religiøse holdninger. Den betoner enhed men 
udelukker ensartethed. Den vil forberede den internationalisme, der vil komme til 
udtryk som broderskab i handling og som fred og god vilje mellem folkeslag.

7. stråles indflydelse på det fysiske plan 
Når en indkommende stråle tiltager i styrke, resulterer det altid i en periode, hvor 
indvielsesaktiviteten intensiveres. Det er netop det, der sker i denne tid. Den vigtig-
ste påvirkning − i relation til menneskeheden − er at gøre det muligt for et stort 
antal aspiranter at få kendskab til 1. indvielse. Tusindvis af mennesker vil blive i 
stand til at erfare det, der i åndsvidenskaben kaldes ”Kristusfødslen” og opleve, at 
“Kristuslivet”, “Kristusnaturen” og “Kristusbevidstheden” er aspekter af deres egen 
natur. Menneskehedens nye “fødselsindvielse” vil symbolsk finde sted i Betlehem, 
for Betlehem betyder ”brødets hus”. Det er et esoterisk udtryk, der er en betegnelse 
for en erfaring på det fysiske plan.
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Disse indvielser sættes i gang af stråleenergierne. For 1. indvielses vedkommende 
er det 7. stråle, der er igangsætter. Strålens påvirkning registreres af den fysiske 
hjerne, og når derved frem til den indviedes vågne bevidsthed. Det er nu muligt at 
foretage indvielse af masserne, og det er første gang siden menneskeheden viste 
sig på Jorden.

Det menneske, der tager 1. indvielse, er bevidst om, at der er sket store og vigtige 
ændringer i dets holdning til sig selv, til sine medmennesker og til måden, det for-
tolker begivenhederne i livet. Det er i særdeleshed denne type reaktioner, der ses 
efter 1. indvielse. Den indviede registrerer, at han/hun har fået en ny indstilling til 
livet, for den indviede tænker og føler på en anden måde.

Reorientering
Udviklingen af “Kristusbevidstheden” hos menneskemasserne vil uundgåeligt 
medføre en indre, gærende uro i dagliglivet for mennesker overalt. Årsagen er, at 
personlighedslivet, der hidtil har været rettet mod at nå materielle og rent egoistiske 
mål, nu vil kæmpe imod de nye indre erkendelser, der presser sig på.

I de tidlige stadier efter ”fødslen” og i ”Kristuslivets barndom” er det symbolsk set 
stofaspektet, der vinder kampen. Men senere vil “Kristuslivet” sejre. Tvivl og skepsis 
vil forsvinde, og sikker subjektiv viden og forståelse vil åbenbare sig.

Menneskeheden vil gennemgå denne ”fødselsindvielse” i stor målestok, og efter år 
2025 vil der være millioner, som tager denne indvielse. En af de vigtigste opgaver 
for de indviede vil være, at få orden i det økonomiske kaos, fordi ansvar og tjeneste-
arbejde er grundlaget for menneskets trivsel. Hele denne reorientering og udvikling 
vil være resultatet af 7. stråles aktivitet og virkning på hele menneskeheden.
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Seksuelle relationer
7. stråle styrer alle former for seksuelle relationer, og strålen er den bagved liggende 
kraft i den ægteskabelige relation. Derfor vil menneskeheden opleve fundamentale 
seksuelle problemer i form af prostitution, forvrængninger af den seksuelle funktion, 
problematiske ægteskabelige forhold samt skilsmisser. Men der sættes samtidig 
kræfter i gang, som efterhånden vil skabe en ny holdning til seksualitet. Den vil 
komme til udtryk som nye skikke, nye holdninger og nye moralske opfattelser, og 
i den kommende tidsalder vil de nye holdninger blive respekteret og praktiseret i 
forholdet mellem kønnene.

7. stråles energi rummer den kvalitet, der er nødvendig for at ændre kaos til orden 
og for at erstatte disharmoni og ubalancer med rytme og balance. Det er den 
energi, der vil skabe den nye verdensorden, som esoteriske mennesker venter på. 
Den vil genskabe ældgamle symboler og sindbilleder, etablere nye institutioner, 
og danne de nye civilisationsformer og kulturer, som kræves for at gennemføre de 
nødvendige fremskridt i menneskehedens evolution. 7. stråle vil ganske enkelt vita-
lisere menneskets nye liv og de nye bevidsthedstilstande, som den fremskredne 
menneskehed i stigende grad vil registrere og begynde at praktisere. 

Intet kan standse denne udvikling, og de processer, der er i gang i nutiden, hvor 
stadig flere mennesker søger nye veje, organiseret enhed og fredfyldt sikkerhed, 
vil blive grundfæstet af den indkommende 7. stråle for orden og ceremoniel magi.

Frimureriets fornyelse
Under indflydelse af 7. stråle vil frimurernes broderskab ændre og forædle gradernes 
ritualer og ceremonier, så logearbejdet igen får et udpræget åndeligt eller esoterisk 
indhold. I Den Nye Tidsalder vil frimureri igen blive organiseret og praktiseret som 
en regulær mysterieskole eller indvielsesskole, og Ordenen vil nærme sig sin sande 
funktion og dermed opfylde sin længe forudsete skæbne.
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I løbet af Fisketidsalderen, hvor 6. stråle har været dominerende, har frimureriet 
antaget en stivnet, konservativ og sekterisk holdning på samme måde som mange 
andre grupper. Frimurerne gik i materialismens fælde. I århundredernes løb har 
frimurerne mere og mere flyttet fokus fra ritualernes og symbolernes indre åndelige 
betydning til den ydre forms betydning. Forfremmelser, fornem gradsbeklædning 
, fine men tomme titler og udpræget selskabelighed er blevet det centrale i 
arbejdet. Man har lagt vægt på gennemførelse af det ydre ritual og bogstavelig 
symbolfortolkning, fordi man har glemt − eller ikke forstår − det esoteriske budskab 
og de krav om personlig udvikling, der formidles til den indviede. Der er ingen krav 
om at integrere og praktisere den åndelighed, der ligger skjult i ritualer, symboler 
og allegorier. Opmærksomheden i en frimurerloge er desuden stærkt rettet mod 
stormesterens placering og funktion i Ordenens hierarki, i stedet for mod den indre 
åndelige betydning af arbejdet på logesalens gulv.

Mikro-, dyre- og menneskeverdenen
7. stråles effekt på det mikrobiologiske plan har medført, at ældgamle mikroorganismer 
vækkes til aktivitet i kraft af strålens tilsynekomst. Menneskeheden har allerede 
oplevet denne effekt i forbindelse med, at ukendte sygdomme som AIDS, Ebola, 
Sars, fugleinfluenza og andre ukendte viratyper er dukket op.

Inden for den genetiske videnskab er skrækscenariet, at genmanipulerede mi-
kroorganismer slipper ud af forsøgslaboratorierne med risiko for at starte en 
verdensomspændende epidemi med kunstigt skabte mikroorganismer, som menne-
skets immunforsvar er forsvarsløst over for, og dermed skabe en trussel for hele 
menneskeheden. Det skal dog tilføjes, at 3. stråles chohan − mesteren Rakoczy 
− har magt til at regulere og kontrollere hele mikroverdenen.

7. stråles indflydelse vil have tre afgørende virkninger på menneske- og dyreriget: Alle 
dyrs fysiske legemer vil blive stadig mere forfinede. Det samme gælder mennesket, 
som forædles og bringes op på højere og mere specialiseret udviklingsniveau. I den-
ne periode sker det med stor hast. Sund kost, idræt, friluftsliv og solskin påvirker 
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menneskeheden, og i de kommende generationer vil mennesker med forfinede le-
gemer og en sensitiv natur begynde at inkarnere, og derfor vil sjælen have langt 
bedre instrumenter at arbejde igennem.

Som en konsekvens af den accelererede udvikling vil der ske en hurtig udslettelse 
af visse typer af dyrelegemer. Meget lavtstående menneskeformer vil forsvinde på 
grund af en generel ændring i racetyper hen imod en højere standard. Især de store 
vilde dyr vil uddø, og til sidst vil de helt forsvinde. Det er årsagen til den stigende 
interesse for bevarelse af dyrelivet og oprettelsen af naturparker og -reservater.

7. stråle og planteriget
Der kan ikke siges ret meget om den nye indkommende energi i relation til plante-
riget, for det er mineralriget og menneskeriget, der påvirkes stærkest.

6. stråle − den blå stråle for hengivenhed − bevæger sig nu over i 7. stråle − den 
violette stråle − der står for ceremoniel magi. Det betyder ganske enkelt, at Uni-
versets store komponist og musiker skifter toneart, og lader en anden tone lyde. 
Der skiftes til en anden frekvens, og den violette stråle − tonen G − kommer i 
manifestation.

Aktive stråler får alt det, der er i harmoni med dem i alle naturrigerne til at svinge 
med. Med alt menes der mennesker, devaer af højere eller lavere orden, elementaler 
af både ønsket og uønsket natur, blomster, frugter og planteliv samt dyr og former 
af forskellig art. En stråles tilbagetrækning signalerer den endelige udslettelse af 
nogle specielle former, herunder nogle dyrearter, og det medfører også, at nogle 
plantearter uddør. Det skaber stor forvirring blandt nutidens naturvidenskabelige 
forskere. Den proces, der kendetegner en stråles indtræden, sker langsomt − som 
alt andet i naturen − og det samme gælder tilbagetrækningsprocessen. Samtidig 
med en ny stråles cykliske fødsel og vækst, trækkes den virksomme stråle langsomt 
tilbage til sin kilde.
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Nu for tiden toner den blå 6. stråle bort og samtidig trækker den alle former med 
grundtonen blå med sig. Det samme gælder mennesker. Eksempelvis vil mennesker, 
der er præget af 6. stråle for hengivenhed, som med stor hengivenhed (malplaceret 
eller ej) fanatisk fulgte et mål, en person eller en idé gradvis blive trukket ud af 
inkarnation. Når 6. stråle forsvinder, forsvinder de mennesker, man betragter som 
fanatikere − dvs. de mennesker, som med blind entusiasme arbejder hen imod et 
mål, de føler for og tror på. Man kan derfor vente, at den fanatisme, som fylder 
nyhedsmedierne, langsomt vil dø ud, og i mennesket vil energierne løfte sig fra 
solar plexus centret til hjertecentret og halscentret.

Mange af de blomster, man glæder sig over, uddør: F.eks. klokkeblomst, hyacint og 
oliventræet. Safiren vil gradvis blive sjælden og turkisen vil miste sit skær. Blomster 
med violet farve – lavendel og purpur – vil blive mere og mere fremherskende. Bag 
alle disse forandringer ligger en dyb planetarisk hensigt.

7. stråle og devaevolutionen
Hvordan vil den indkommende 7. stråle påvirke devaevolutionen i de kommende 
århundreder. Der vil først og fremmest blive forøget aktivitet blandt devaerne. Især 
de æteriske devaer vil blive stimuleret, så de med større lethed kan forme mere 
sensitive legemer til både mennesker og dyr. I menneskehedens næste underrace 
(5. rodraces 6. underrace) vil sygdomme, som man kender dem, blive væsentligt 
reduceret i både menneske- og dyrerige. Årsagen er, at de æteriske legemer lettere 
vil kunne optage prana. Det vil også skabe ændringer i det fysiske legeme, og både 
menneskers og dyrs fysiske legemer vil blive mindre, mere forfinede og mere mod-
tagelige for vibrationer.
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7. stråle − den ceremonielle magis stråle − vil have en meget dybtgående virkning 
på det fysiske plan. Det fysiske plans stof vil blive modtageligt for positiv kraft, for 
det feminine deva-aspekt er negativt, og derfor bliver det påvirkeligt over for 7. 
stråles positive energi. Energien finder altid vejen med mindst modstand, og derfor 
vil den frit kunne strømme ind i det fysiske plans stof, former og legemer.

7.-stråle kraften vil medføre, at devaevolutionen i stort omfang skal beskæftige sig 
med formidlingen af prana til enheder af de tre højere naturriger. Sideløbende med 
denne lettere prana-formidling, vil der også være en lettere formidling af åndelig 
eller psykisk kraft fra den 4. kosmiske æter − det buddhiske plan. Resultatet vil 
blive sundere fysiske legemer i menneskeheden. Men der er ingen grund til at være 
opmærksom på dette på nuværende tidspunkt, for åndsvidenskaben oplyser, at det 
først bliver mærkbart om ca. 200 år, når der inkarnerer så mange 7.-stråle sjæle, 
at de til den tid bliver opfattet som den fremherskende mennesketype.

De æteriske devaer og de fysiske legemer
Den Nye Tidsalder vil være en særlig gunstig periode for de æteriske devaer, og de 
fysiske legemer, der bygges i den periode, vil være karakteristiske ved:
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• Spændstighed
• Enorm fysisk magnetisme
• Evnen til at afvise falsk magnetisme
• Evnen til at optage solenergi
• Stor styrke og modstandskraft
• Et forfinet udseende som endnu er ukendt.

Det faste fysiske legeme (tv.) og æterlegemet (th.)

Æterlegemet og æterisk syn
Det æteriske plan og vil efterhånden blive mere aktivt. Efterhånden som årtierne 
går, vil mennesket langsomt men sikkert blive bevidst på de æteriske niveauer 
og opmærksom på planets beboere. Den umiddelbare virkning af denne forøgede 
æteriske energi vil være, at et større antal mennesker får æterisk syn og bliver i 
stand til − normalt og naturligt − at leve bevidst fokuseret på de æteriske planer.

Lægevidenskaben vil fokusere på æterlegemet og opdage det fysiske legemes sam-
spil med og afhængighed af det. Forskningen vil ændre lægestandens holdning, og 
magnetisk behandling og stimulering gennem vibration vil erstatte de nuværende 
kirurgiske og medicinske metoder. På det tidspunkt vil mennesket generelt have 
udviklet æterisk syn, og dermed tvinges menneskeheden til at erkende en verden, 
som man i nutiden kalder den ”usynlige” eller overfysiske verden. 

Den tid vil komme hvor menneskets holdning til dyreriget bliver revolutioneret. 
Slagteri, dyremishandling af enhver art og den form for grusomhed, som går under 
navnet ”jagt” og bliver betragtet som en sport, bliver afskaffet.
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Udviklingen af æterisk syn og opdagelsen af devaerne vil føre til en gådefuld ændring 
af menneskets holdning til spørgsmålet om seksualitet, ægteskab og forplantning. 
Forandringen vil være baseret på erkendelsen af stoffets eller moderaspektets 
sande natur og Solens virkning på substans. Livets enhed vil blive et kendt og vi-
denskabeligt bevist faktum, og liv i alt stof vil ikke længere være en teori, men en 
af naturvidenskabens grundsætninger.

Mennesker og devaer vil samarbejde
Med den indkommende 7. stråle for ceremoniel magi gives der tilladelse til, at 
de to evolutionsgrupper − menneskeriget og devariget − i nogen grad men med 
forsigtighed kan nærme sig hinanden. Det gælder dog ikke involutionsgruppen2. 
I løbet af de næste 500 år vil deva- og menneskeevolutionerne blive stadig mere 
bevidste om hinanden, og derfor vil det være muligt at samarbejde mere frit. 
Samtidig med at bevidstheden vokser, øges nødvendigheden af at udvikle egnede 
kommunikationsmetoder. Når kravet om kommunikation til konstruktive formål er 
oprigtigt ment, vil der blive givet tilladelse til, at nogle af de gamle mantraer kan 
benyttes under en mesters kloge vejledning. Man håber, at begge grupper på denne 
måde vil få et gensidigt og godt udbytte af samarbejdet.

Den menneskelige evolution burde give styrke til devaerne og devaerne burde gi-
ve opmuntring til mennesket. Mennesket skal overføre den objektive erfaring til 
devaerne, mens devaerne til gengæld skal lade deres helbredende magnetisme 
strømme til menneskene.

Der findes mange former for liv på de fire æteriske underplaner, men på nuværende 
tidspunkt er det kun muligt at beskæftige sig med deva-livet på disse underplaner, 
og det er vigtigt at huske, at devaevolutionen har lige så stor betydning som menne-
skeevolutionen. De æteriske devaer findes i stort antal − involutionære såvel som 
evolutionære. De findes i alle grader og typer, og deres fysiske hersker er den op-
højede deva Kshiti. Kshiti er en deva med samme rang og kraft som en chohan 
for en stråle. Kshiti hersker over alt på det fysiske plan undtagen menneskeriget.

2 Involutionsgruppen arbejder mod større tæthed og stoflighed.
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Det er gennem udviklingen af æterisk syn (det er ikke clairvoyance, men en egen-
skab ved menneskets fysiske øje) bliver denne gensidige sanseopfattelse mulig. 
Og sammen med 7. stråle vil der inkarnere mennesker, som har en medfødt evne 
til at se æterisk. Der vil blive født børn, der har lige så let ved at se æterisk, som 
nutidens mennesker har ved at se fysisk. Efterhånden som de harmoniske tilstande 
gradvis udvikler sig ud af det nuværende kaos i verden, vil devaer og mennesker 
mødes som venner.

Med hensyn til andre og mere ukendte virkninger af 7. stråle, siger mestrene, at 
selv de ikke er i stand til at forudsige, hvordan menneskeheden vil reagere på denne 
nye indkomne strålekvalitet, og derfor kan det ikke afvises, at mennesker − der 
som bekendt er meget forskellige − vil reagere uforudsigeligt på denne Den Nye 
Tidsalders energi.

_________________________________

Artiklen er skrevet på grundlag af uddrag fra Alice A. Baileys bøger, hvor navnlig bogen Den 
syvende stråle, den nye tidsalders åbenbarer er brugt.
_________________________________
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