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Når energienheder som atomer, livsformer, mennesker, planeter, sole, stjernekonstel-
lationer eller galakser med deres specifikke egenskaber forbinder sig med hinanden 
på forskellige måder, opstår der kemiske reaktioner, og der skabes nye kemiske 
energier og substanser. Når f.eks. to mennesker forbinder sig med hinanden med 
energier som f.eks. vrede, irritation, grådighed eller voldshandlinger, blandes deres 
kemier, og de skaber en ny kemisk substans, som er både skadelig og destruktiv. 
Når de forbinder sig med energien kærlighed, beundring, sammenhold og venlighed, 
opstår der en energisubstans, der er helbredende, opbyggende og inspirerende.

Ligegyldighed skaber ikke kemi. Når to mennesker forbinder sig med hinanden på 
højere planer, skaber de en højere form for kemi, der stimulerer dem begge. Mel-
lem højere skabninger som planeter, sole og galakser sker der noget tilsvarende. 
De forbinder sig med hinanden med forskellige formål på deres forskellige bevidst-
hedsplaner.

Alt i Universet er levende
Nogle mennesker tror stadig at planeter, sole, stjernekonstellationer og galakser 
ikke er levende skabninger. De tror, at de ikke er intelligente, og at de ikke udfører 
meningsfulde handlinger – men det gør de! Større solimpulser er udtryk for, at de 
gigantiske himmellegemers besjælende liv kontakter hinanden med bestemte for-
mål. Kontakten skaber bestemte substanser, som kan stimulere menneskers sjæle, 
forudsat at de er tilstrækkeligt sensitive til at absorbere impulserne.
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Solimpulser forekommer overalt i Universet. Esoterisk astrologi er reelt videnskaben 
om solimpulser og forbindelser. Set fra menneskehedens begrænsede jordiske 
synspunkt opstår solimpulserne primært under fuldmånen i Vædderens, Tyrens og 
Tvillingernes tegn, hvor Planetlogos’ sjæl, Sollogos’ sjæl og et af stjernetegnenes 
sjæl forbinder sig med hinanden med bestemte formål. I disse situationer skabes der 
store ladninger af energisubstans, som kan stimulere menneskets vilje, kærlighed 
og lys, udvide bevidstheden, skabe harmoni i tankesindet og gøre det muligt at 
foretage større gennembrud – men forudsætningen er, at man har forberedt sig på 
det. Energierne kan bruges til at nedbryde krystalliseringer og løfte bevidstheden 
til højere bevidsthedsplaner.

Barrierer og brobygning
Mennesker overalt i verden oplever, at de i en periode gør store fremskridt, men 
pludselig oplever de inerti. De møder en indre blokering, og de kan ikke transforme-
re barrieren, selv om de kæmper hårdt. Barriererne kan ikke nedbrydes med filo-
sofisk, videnskabelig eller psykologisk hjælp. Det er kun muligt ved hjælp af den 
specielle energi, der skabes af de store solimpulser. Energisubstanserne virker som 
opløsningsmidler, og de bygger broer, der skaber forbindelse til næste evolutionstrin.

Menneskets natur består af 49 trin. Man kan også sige, at menneskets konstitution 
har syv bevidsthedsplaner, der hver har syv underplaner. Bestræbelserne i livet, 
uddannelsen og disciplinen udvikler bevidstheden og løfter den fra underplan til 
underplan, men der kommer et tidspunkt, hvor udviklingen går i stå på et bestemt 
underplan. Som regel ligger det mellem et bevidsthedsplans 3. og 4. underplan, 
eller mellem ét bevidsthedsplans 7. underplan og det næste bevidsthedsplans 1. 
underplan.
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De 7 planer, som hver har 7 underplaner

Hvad sker der?
De energisubstanser, der skabes ved de psykologiske konfigurationer af planeten, 
Solen og det bestemte stjernetegn, kan udfylde de indre tomrum, forudsat at 
energierne optages og bruges rigtigt. Nogle konfigurationer skaber en energisub-
stans, der bygger bro over kløften mellem et bevidsthedsplans 3. og 4. underplan, 
mens højere konfigurationer skaber en energisubstans, der forbinder det lavere 
bevidsthedsplans 7. underplan med det højere bevidsthedsplans 1. underplan. An-
dre konfigurationer lader den skabende energi strømme fra den højere kilde ned 
gennem alle de lavere forbindelser og underplaner.
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En af konfigurationerne opstår, når Solen går ind i Vædderens tegn. Men udtrykket 
er misvisende. Iflg. åndsvidenskaben er en konfiguration ikke så meget en forbin-
delse mellem to punkter i rummet som en psykologisk tilpasning eller fusion af 
himmellegemernes sjæle med et bestemt formål. En konfiguration består ikke af fir-
kanter, trekanter eller krydsende linjer, for de drejer sig om kommunikation mellem 
de himmelske skabninger og deres strålekvaliteters forskellige bevidsthedsplaner 
og underplaner.

De syv stråler
Hvert stjernetegn, hver sol og hver planet har sin unikke energi. Energierne kaldes 
stråler. Der er syv stråler – på samme måde som der er syv toner i toneskalaen og 
syv farver i farveskalaen. Foreningen eller fusionen af forskellige stråler med andre 
energimønstre på forskellige underplaner eller bevidsthedsplaner skaber forskellige 
energisubstanser. Det er det, der kaldes stjernernes kemi, som i virkeligheden er 
stjernernes strålers kemi.
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Nogle stjernekemier foregår på et meget højt niveau, og kun højt udviklede indviede 
kan bruge dem fornuftigt. Gennemsnitsmennesker påvirkes ubevidst og mekanisk af 
stjernekemierne. Nogle af de substanser, de skaber, kan skabe nye civilisationer og 
kulturer, men på grund af deres meget høje frekvens, kan andre stimulere tendensen 
til kriminalitet, revolutioner og krige. Fordi alle konfigurationer er cykliske, ser man 
cyklusser med verdenskrige og cyklusser med lokale krige.

Som i det store, således også i det små
Når man sammenligner større og mindre krige med bestemte stjernekonfigurationer, 
opdager man, at begivenheder på Jorden følger begivenheder i verdensrummet. Men 
mennesket kan ændre begivenhederne på Jorden, hvis det ændrer sin bevidsthed 
og sit udviklingstrin, for så bliver menneskeheden i stand til at reagere på højere 
energier. God forbindelse med de udløste energier og rigtig absorbering er årsag 
til avanceret kunst og kreativitet.

Vejret er betinget af kemiske ændringer og bevægelser i rummet. Fordi mennesket 
er en del af planetens legeme, er det betinget på samme måde – medmindre det 
udvikler sine redskaber til bevidst respons og lærer at håndtere de kemiske ændrin-
ger og bevægelser på et højere bevidsthedsplan.

Vædder, Tyr og Tvillinger
Stjernekonstellationerne Vædder, Tyr og Tvillinger spiller en rolle i den skiftende 
proces. Vædderenergi bygger bro over kløften mellem 3. og 4. underplan på sam-
me bevidsthedsplan. Tyrens energi forbinder et bevidsthedsplans 7. underplan 
med det næste bevidsthedsplans 1. underplan. Det er årsagen til, at indvielse er 
mulig, når Solen står i Tyrens tegn. Pga. brobygningsprocessen kan mennesket 
løfte bevidstheden op på det næste underplan og blive en transformeret skabning. 
Menneskets livssyn, livsstil og livsværdier kan ændre sig.

Når Solen får sjælskontakt med Tvillingernes stjernetegn, skaber den de energisub-
stanser, som gør det muligt for et menneske at give kreativt udtryk for den be-
vidsthedstilstand, der er opnået via brobygningen og energitilstrømningen. Højt 
udviklede disciple bruger de fine energisubstanser, når de skabes.

Bevidsthedskontinuitet
Når broerne er bygget, og kløfterne i menneskets natur er udfyldt, får mennesket 
bevidsthedskontinuitet fra bevidsthedsplan til bevidsthedsplan og lever derfor 
som en bevidst skabning. Bevidstheden kan ikke skabe forbindelse til højere be-
vidsthedsplaner før den har samlet tilstrækkelig substans, der gør det muligt at 
overskride kløften. Processen med at skabe forbindelse fortsætter indtil bevidstheden 
kan fungere på det højere mentalplan – sjælens plan. Efter det højere mentalplan 
skal mennesket bygge sit intuitive, atmiske og monadiske legeme.
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De fleste tror, at de allerede har de højere legemer, men det er ikke tilfældet. 
Mennesket har kun et intuitionslegeme, hvis det selv skaber det. Bevidsthedsplan 
og legeme er to forskellige ting. Det ene er energisubstans eller stof, og det andet 
er en organisme, der er bygget af energisubstansen eller stoffet. Nogle gange er 
der for lidt energisubstans til at bygge et organ eller en organisme. Mennesket 
kan tiltrække sig energisubstansen til intuitionslegemet, det atmiske lgeme og det 
monadiske legemes energisubstans fra stjernernes kemi ved hjælp af sine tanker, 
sit arbejde og sin stræben. Substanserne er til rådighed, når Solen forbinder sig 
med stjernetegnene og formidler deres energier til Jorden i de tre vigtige fuldmåne-
perioder − Vædder, Tyr og Tvillinger. Man må forstå, at mængden af den substans, 
der strømmer til planeten, er begrænset, og hvis den ikke optages i løbet af kort 
tid, fordamper den og vender tilbage til sin kilde.

Processens årsager
Hver måned forbinder solsystemets Sollogos eller Solens sjæl sig med en af zodia-
kens konstellationer. Det gør den:

1. For at modtage en ny tilførsel af energi og substans til sin åndelige 
vækst.

2. For at blive informeret om kosmiske impulser, som den pågældende 
konstellation har kendskab til.

3. For at forsyne planeterne og de skabninger, der lever i solsfæren og 
på planeterne med energisubstans.

4. For at justere sin aktivitet efter kosmiske impulser.

5. På den måde forbinder Solen sin sjæl med de tolv stjernekonstellationer 
i en årlig cyklus for at modtage ny inspiration, nye visioner og ny 
energi. Hvert år gentager Solen sin undervisning på højere og højere 
vindinger af spiralen. Hvert år fornyer den sine instruktioner for at 
holde kursen i evolutionen.

6. For at forberede sig på sin fremtidige kosmiske indvielse.
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På samme måde forbinder Jordens Planetlogos sig med Solen for at modtage nye 
instruktioner, ny inspiration og nye visioner, så Planetlogos kan styre sine naturriger 
i harmoni med de kosmiske udviklingsplaner og formål.

Fem vigtige dage
Planetlogos’ sjæl forbinder sig hver måned med Solen i fem dage i perioden omkring 
fuldmånetidspunktet, hvor Solens lys og energi neutraliserer Månens nedbrydende 
psykiske påvirkning, og forhindrer den i at nå Jorden. I fem dage tilbageholder So-
lens lys Månens energi, og Planetlogos bruger den cykliske lejlighed til at forbinde 
sig med Solens sjæl.

I de fem dage modtager Planetlogos instruktioner fra Solen. På det nøjagtige fuld-
månetidspunkt bliver Planetlogos opladet af Sollogos med ny energi. I de efterføl-
gende to dage lader Planetlogos energien strømme ned i sine naturriger.

Hierarkiet gør det samme. I fem dage prøver alle Hierarkiets medlemmer at forbinde 
sig med det center, der kaldes Shamballa, for at modtage nye direktiver, nye visioner, 
ny inspiration og en ny energitilførsel til deres tjenestearbejde for naturrigerne på 
planeten og forberedelserne til deres arbejde på højere bevidsthedsplaner. På den 
måde når strømmen af energi og visdom Solen, Planetlogos’ sjæl og Hierarkiet fra 
det aktuelle stjernetegn i zodiaken.

Shamballa og Hierarkiet
Man kan kalde Shamballa for Planetlogos’ hovedkvarter, for det er direkte involveret 
i den planetariske sjæls erkendelser. Disciple eller indviede benytter den gunstige 
lejlighed, og i fuldmåneperiodens fem dage prøver de at kontakte Hierarkiet for at 
modtage visdom og energi til opfyldelse af deres pligter og ansvar i verden og til 
deres tjenestearbejde.

Aspiranter stræber mod deres Solengel,1 som er en del af Hierarkiet. Hver måned 
tager de – bevidst eller ubevidst – kontakt med deres Solengel. Kontakten vil enten 
stimulere dem eller skabe uorden i deres liv, afhængig af udviklingstrin og respons. 
Hvis de forbereder sig nogle få dage før fuldmånen, kan energiernes virkning være 
særdeles konstruktiv og positiv.

1 Solengel er åndsvidenskabens betegnelse for sjælens legeme på sit eget plan – kausal-
planet. Solenglen eller sjælslegemet består af højtvibrerende kausalt stof.
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Sjælskontakt
Det er ikke let at kontakte sjælen. Disciple 
prøver at gøre det ved hjælp af meditation, 
tjenestearbejde og livsglæde. Andre kommer 
nogle gange i kontakt med sjælen via 
store og bevidste lidelser. Og nogle får 
endda kontakt, når de oplever et totalt 
nederlag, eller når de bliver dybt såret, 
hånet og nedgjort. Det er episoder, der får 
menneskets psyke til at søge tilflugt hos 
sjælen på samme måde, som når et barn 
løber hen til sin mor, hvis det slår sig eller 
føler sig utryg. Sjælskontakt er et af de 
helligste øjeblikke. Kontakten medfører, at 
menneskets psyke vågner og kommer til 
sig selv. Menneskets holdninger og normer 
gennemgår dermed en forvandling.

Solimpulser repræsenterer øjeblikke, hvor 
et menneske bliver mere sensitivt over for 
sorg og glæde. En discipel bruger energierne 
til at nærme sig sjælen. Hvis mennesket 
ikke er forberedt, bliver de lavere centre 
stimuleret, og det giver forstyrrelser i det sociale, moralske, følelsesmæssige og 
mentale liv i fuldmåneperioderne. Derfor har de oplyste lærere givet instruktioner 
om fuldmånemeditationer og forberedelserne til dem.

Månen
Månen har i virkeligheden intet at gøre med det, der sker. Det er den zodiakale 
energi, som strømmer ind i menneskeheden og skaber forskellige virkninger i for-
hold til evner og bevidsthedstrin. Hvis man er uforberedt, bliver de lavere centre 
stimuleret – ofte i en grad så man mister kontrollen over dem.

I zodiakens tolv konstellationer er der tre større, som har forbindelse med Jorden. 
Når Solen forbinder sig med de tre konstellationer via solkontemplation, frigøres 
der bestemte energier, som skaber bestemte begivenheder i rummet. Der er tre 
større solimpulser:
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De tre større solimpulser

Vædderens stjernetegn og Påskeceremoni
Den første store solimpuls kommer i perioden fra 21. marts til 20. april, hvor Solen 
forbinder sig med Vædderens stjernetegn. Vædderen repræsenterer en ny retning 
− en ny begyndelse. Indviede og disciple følger impulsen i fem dage – to dage 
før fuldmåne i Vædderen, på selve fuldmånedagen og to dage efter fuldmånen. 
Den bedste metode til at kontakte energierne er meditation. Mentallegemet og 
bevidstheden skal være afstemt på en sådan måde, at de bliver sensitive over for 
energierne for at kunne modtage dem, absorbere dem og udstråle dem i omgivel-
serne.

Vædderens grundtone er opstandelse. I de fem fuldmånedage må bevidstheden 
være fokuseret på opstandelsens betydning. På de fem dage kan man meditere på 
følgende nøgleord:

1. dag: Renselse i relation til opstandelse.
2. dag: Sublimering i relation til opstandelse.
3. dag: Forvandling i relation til opstandelse.
4. dag: Afklaring i relation til opstandelse.
5. dag: Opstandelse.

Meditationens betydning
Meditation er meget vigtigt i de fem fuldmånedage. For det første løfter meditationen 
bevidstheden ud af de lavere centre og fokuserer den i hovedcentret. For det andet 
gør den auraen magnetisk. At meditere vil sige at forbinde tankesindet med tanker, 
idéer og visioner. Det er kraftfulde magnetiske bølger, som oplader auraen og gør 
den magnetisk over for højere indtryk fra højere kilder. For det tredje er meditation 
en synkronisering med det hierarkiske, planetariske, solare og galaktiske, og man 
afstemmer sig derfor efter den kosmiske rytme.

Meditationen skal udføres i hovedcentret, for man skal bruge sin logik, fornuft og 
intuition til at trænge ind i de dybere betydninger af nøgleordene. Hvis man gør 
det med koncentration og hengivenhed, er der en chance for, at man får kontakt 
med sjælen eller sin mester på fuldmånetidspunktet. Eller måske oplever man en 
udvidelse af sin bevidsthed og inklusivitet. Ved begyndelsen og afslutningen af 
meditationen kan man visualisere, at en orange lotus med en blå flamme svæver 
over hovedet. 
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Tyrens tegn og Wesak-ceremoni
Den anden store solimpuls indtræffer, når Solen bevæger sig ind i stjernetegnet 
Tyrens energifelt. Det sker fra 21. april til 20. maj. Her er der mulighed for at få 
kontakt med den mægtige skabning, der besjæler konstellationens stjerner. Det er 
et tidspunkt, hvor indviede og disciple forsøger at få bevidst kontakt med sjælen 
eller deres mester for at opnå større oplysning. De mediterer i fem dage fokuseret i 
hjertecentret. Hierarkiet forbereder sig også til den store impuls, hvor Solen bevæger 
sig mod nord. Grundtonen for Tyren er oplysning. De fem nøgleord er følgende:

1. dag: Medfølelse i relation til oplysning.
2. dag: Kærlighed i relation til oplysning.
3. dag: Blidhed i relation til oplysning.
4. dag: Harmløshed i relation til oplysning.
5. dag: Skønhed i relation til oplysning.

Ved begyndelsen og afslutningen af meditationen kan man visualisere en orange 
lotus med en blå flamme, der befinder sig ca. 15 cm bag hjertet.

Tvillingernes tegn og Kristus-ceremoni
Den tredje store solimpuls indtræffer, når Solen bevæger sig ind i Tvillingernes ener-
gifelt fra 21. maj til 20. juni. Her er der mulighed for at fokusere opmærksomheden 
på halscentret ca. 12 cm bag nakken. Tvillingernes grundtone er rigtige menneskelige 
relationer. Nøgleordene i fuldmåneperiodens fem dage er:
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1. dag: Kreativitet i relation til udbredelsen af den energi, der skaber 
rigtige menneskelige relationer.

2. dag: Udstråling i relation til rigtige menneskelige relationer.

3. dag: Fusion i relation til rigtige menneskelige relationer.

4. dag: Bevidsthedsudvidelse i relation til rigtige menneskelige relationer.

5. dag: Forvandling i relation til rigtige menneskelige relationer.

Ved begyndelsen og afslutningen af meditationen kan man visualisere en sølvflamme 
i halscentret bag nakken og 12 cm ud fra kroppen.

Det frie valg
I begyndelsen er meditationerne ikke altid behagelige, fordi mange faktorer i men-
neskets natur føler sig truet, og derfor vil de forsøge at forhindre forandring på 
forskellige måder. Den forkælede personlighed er konservativ. Den foretrækker at 
køre i de gamle, kendte og dybe vognspor. Den kan ikke lide nye metoder. Den 
ønsker ikke at ændre det, den har lært af far, mor, venner, bekendte, lærere og 
prædikanter. Hvis det er tilfældet, og man foretrækker at adlyde personligheden, vil 
man aldrig være i stand til at skabe et gennembrud, og så vil sorg, lidelse og smerte 
fortsætte i én uendelighed. Men hvis man allerede fornemmer, at man er nødt til at 
disciplinere sit liv, skal man forsøge at synkronisere sig med den kosmiske rytme.
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