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Evolutionens
veje & afveje

Af Hardy Bennis

Månekæden
En af den åndsvidenskabelige forsknings vigtigste informationer er: ”Oplysningen om at 
evolutionen på Månen i sin sidste fase blev afbrudt af Sollogos.” For nutidens mennesker 
virker udtalelsen eller postulatet som ren science-fiction, men på et tidspunkt vil de ånds-
videnskabelige postulater blive bekræftet af fremtidens esoteriske forskere, og det vil give 
forståelse for menneskehedens fjerne fortid, som endnu ligger skjult bag fortidens tåger!

Informationen er bekræftet af Hierarkiets talsmand – mesteren Djwhal Khul – i hovedværket 
Kosmisk Ild, der blev formidlet via Alice A. Bailey, og ligeledes via H.P. Blavatsky i Den Hem-
melige Lære. Senere omtales begivenheden af de to store åndsvidenskabelige forskere, 
teosofferne – Annie Besant og C.W. Leadbeater – i deres store værk ”Mennesket, hvorfra, 
hvorledes og hvorhen”,1 hvor de i detaljer beskriver livet på det, der kaldes ”Månekæden”. 
De beskriver desuden hvordan evolutionens forskellige livsformer: Mineralriget, planteriget, 
dyreriget og menneskeriget, senere blev overført til planeten Jorden! Det er en proces, der 
har strakt sig over milliarder af år.

Det er disse udtalelser af mesteren Djwhal Khuls i Kosmisk Ild der har givet anledning til ar-
tiklen:

1 Et uddrag af bogen findes på Visdomsnettet: Mysteriet om individualiseringen af Hardy Bennis.
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”Jordens seksuelle elendighed har sin oprindelse i Månens fiasko. Må-
nens udvikling blev brat standset ved Sollogos’ berettigede indgreb. 
Hemmeligheden bag lidelserne i Jordkæden, som gør den fortjent til be-
tegnelsen lidelsens sfære, og mysteriet omkring Den Tavse Vogters lange 
og lidelsesfulde vagt, har sin oprindelse i de begivenheder, der bragte 
Månekæden til en frygtelig afslutning. Den sorg og smerte, der findes på 
Jorden, findes ikke i samme udstrækning i noget andet planetsystem. 
Misbruget af et bestemt centers vibration, og perverteringen eller fordrej-
ningen af kraft til forkerte formål, der ikke var i overensstemmelsen 
med evolutionen, forklarer en stor del af Månemysteriet … Oprindelsen 
til kampen mellem mørkets herrer og lysets broderskab, der i atlantiske 
dage og den nuværende rodrace havde frit spillerum, kan føres tilbage 
til Månekæden.”

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 405-406

Skulpturen af   Pan, der har sex med en ged, stod i en have i Herculaneum 
før Vesuv-udbruddet i år 79 e.Kr.

Misbrug af seksualkraften
Efter månekatastrofen blev Månen et planetarisk lig, men da menneskets evolution begyndte 
på planeten Jorden, var det med et frygteligt handicap, der har været som en usynlig klods 
om benet på det enkelte menneskes udvikling. Menneskeheden har været hæmmet af 
den skjulte, evolutionære fejludvikling helt tilbage fra måneevolutionen, og den har bragt 
den med sig gennem alle de racemæssige udviklinger lige siden. Og den forfølger sta-
dig menneskeheden som en ond skygge. Problemet er, at mennesket har fejludviklet sit 
seksuelle aspekt, som er et af de mest fundamentale i den menneskelige konstitution, for 
seksualiteten er selve skabelsesaspektet. Menneskeheden har fordrejet seksualiteten ved at 
bruge den til forkerte formål. Den har forbundet det vigtige energiaspekt til følelsesmæssige 
og mentale energier, og dermed er de blevet låst fast i en skæv udvikling.
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For nutidens menneskehed ligger den evolutionære katastrofe på Månekæden og dens 
følgevirkninger dybt under bevidsthedstærsklen. Den bibelske beretning om syndfloderne 
var en gentagelse af månekatastrofen – bare i mindre målestok. I begge tilfælde var der tale 
om et grotesk misbrug af seksualkraften, som resulterede i, at evolutionen skabte en lang 
række blandingsvæsener, der ikke havde nogen fremtid i den planlagte evolutionsproces. 

Griffen (øverst) og basilisken (nederst) er udtryk for mytiske fabeldyr, der har 
eksisteret i symbolikken – ikke i virkeligheden, men inspirationen stammer fra 
menneskehedens fjerne fortid. 

Nogle dyrearter og mennesker avlede en slags fabelvæsener, som var golde, og derved 
blev hele evolutionsprocessen afsporet. Nogle er blevet til de symbolske fabeldyr i myterne 
– f.eks. griffen2 og basilisken.3 Den mest kendte er kentauren, der er en blanding af et 
menneske og et dyr med menneskeoverkrop og hestebagkrop. Zoofili4 (sex med dyr) var 
meget udbredt i de tidlige evolutionsbølger.5

2 En grif er et fabeldyr med krop som en løve og hoved, hals og vinger som en ørn. Man 
mener, at navnet stammer fra det oldsemitiske ord ”krb”, der betyder ”kerub”. Det er lånt 
fra græsk i formen ”gryps” eller ”grypos”, som betegnelse for de griffer, der dukkede op i 
græsk kunst på 600-tallet f.Kr. Det blev overført til latin i formen ”gryphus”. Fra det tyske 
”Greif” kom ordet ind i dansk i formene "grib" og "grif".
3 En basilisk er et fabeldyr i græsk og europæisk mytologi. Navnet kommer fra græsk ”ba-
sileos”, der betyder "konge", og ”basiliskos”, der betyder "lille konge". Basilisken blev ofte 
kaldt "reptilernes konge".
4 Zoofili er defineret som et menneskes seksuelle tiltrækning til dyr og klassificeres som en 
parafili (seksuel drift forbundet med særlige objekter). Menneske/dyr-interaktion refereres 
ofte til som zooseksualitet, sodomi, dyresex eller i juridisk terminologi som crimen bestialis, 
og en udøver af den form for seksualitet kaldes sodomit.
5 Læs artiklen: Menneskets individualisering af Hardy Bennis på VisdomsNettet.
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Nicholas Roerich: Flammeherrernes ankomst

Flammeherrerne
Alle naturriger – herunder menneskeheden – 
blev overført fra Månekæden til Jorden. En del af 
menneskeheden fra Månekæden, der var længst 
fremme i udviklingen, inkarnerede dog først 
midt i den atlantiske periode. Men allerede i den 
lemuriske periode – for 18½ million år siden – an-
kom der fra Venussystemet 105 højtudviklede 
skikkelser til Jorden. I åndsvidenskaben kaldes de 
”flammeherrerne”. De havde ansvaret for en proces, 
der kaldes individualiseringen af den kommende 
menneskehed, som er beskrevet i de hellige skrifter. 
Hjælpen fra et andet system, var nødvendig for 
at fremme evolutionsprocessen på Jorden, og få 
udviklingen tilbage på rette spor. Åndsvidenskaben 
oplyser, at flammeherrerne etablerede et center, der 
kaldes Shamballa, på en ø i Gobihavet, som nu er et 
ørkenområde. Opgaven var dengang, at gennemføre 
overgangen fra dyreriget til menneskeriget. Processen 
resulterede i en udryddelse af store dele af datidens 
dyrerige.

Kriterierne for et dyrs individualisering var et højt ud-
viklet instinkt, og selve individualiseringen indebar, at 
dyret gik fra gruppesjælsprincippet – som var gæl-
dende for dyreriget og stadig er det – til at have en 
individuel sjæl. I forbindelse med individualiseringen 
fik det primitive menneske i menneskehedens barn-
dom et mentalt aspekt i sin konstitution, som gav 
mulighed for, at fremtidens menneskehed kunne ud-
vikle erkendelse af årsag og virkning.
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I menneskehedens barndom gik evolutionen meget langsom, og den var meget lidelsesfuld. 
Mennesker måtte konstant kæmpe med store og vilde dyr, som flere gange næsten ud-
ryddede menneskeheden, og samtidig var mennesket i evig kamp med rivaliserende na-
bostammer – og har stort set altid været det!

Khajuraho Lakshmana – erotisk tempelkunst. Bemærk personen i baggrunden, 
der holder sig for øjnene som udtryk for, at der er tale om forkert seksualitet.

Seksualenergiens veje og afveje
Seksualenergien er en af de mest fundamentale i menneskets konstitution, og hvis den 
ikke får et naturligt afløb, finder den andre veje – f.eks. sadisme og seksuel perversion 
i dens mange former. Eller den kommer til udtryk som magtmisbrug – religiøst, politisk 
eller økonomisk – eller gennem undertrykkelse og forfølgelse af anderledes tænkende. 
Seksualenergien kan derfor komme fejlagtigt til udtryk i form af fanatisme – især religiøs 
fanatisme, men også politisk. Det har ofte været den bagvedliggende drivkraft i de kri-
ge og konflikter, der har kendetegnet evolutionen, og det har medført store lidelser, 
voldsom frygt og utallige tilbageslag for menneskeheden, og det har ikke mindst gjort 
menneskets personlige og åndelige udvikling yderst besværlig. Selv i nutiden konfronteres 
menneskeheden med religiøs og politisk fanatisme – herunder de store ismer som f.eks. 
nazismen og kommunismen, der kom til udtryk under og efter Anden Verdenskrig, hvor 
menneskeheden var vidne til de største blodudgydelser verden har oplevet. Og på trods af 
den oplevelse, kommer fanatismen stadig til udtryk både politisk og religiøst.

Midt i den atlantiske periode tog Hierarkiet – den indre verdensstyrelse – to beslutninger: 
At lukke for tilgangen fra dyreriget og dermed forhindre at dyr har mulighed for at indi-
vidualisere som mennesker – og at åbne døren til indvielsesvejen, som gav udviklede 
mennesker mulighed for at forcere deres udvikling ved at tage indvielser, og derved forlade 
menneskeriget (4. naturrige), og indgå i det overmenneskelige eller åndelige rige (5. 
naturrige). Det er en mulighed, der er helt speciel for planeten Jorden.



8

Den anden store advarsel

Under den lange udvikling, som især foregik på det relativt ukendte kontinent Lemurien i 
det sydlige Stillehav og senere på det atlantiske kontinent, var det igen de mørke kræfter 
og misbrug af seksualenergien, der resulterede i et evolutionært tilbageslag. Situationen 
var så alvorlig, at Hierarkiet besluttede at sænke Atlantis i havet. Det skete successivt 
gennem fire store oversvømmelser (syndfloder), hvor de tre skete for 800.000, 200.000, 
og 80.000 år siden. Den sidste store oversvømmelse skete da øen Poseidonis i året 9.564 
f.Kr. sank i havet, og 64 mio. mennesker omkom. Det skete for at neutralisere de negative 
tankestrømme, der var genereret på det atlantiske kontinent, og vand er som bekendt et 
effektivt middel.

Nutidens naturvidenskab har ikke mulighed for at udforske og verificere det evolutionære 
drama. Det er kun de åndsvidenskabelige forskere, der har detaljeret viden om menneske-
hedens fjerneste fortid, fordi deres særlige evner giver dem adgang til troværdige kilder.

Egypten – en efteratlantisk civilisation
En af de første store civilisationer efter den sidste store ”syndflod”, hvor den sidste atlantiske 
ø Poseidonis sank i havet, var den egyptiske. Denne information er samtidig løsningen på 
en gåde, som har været uløselig for nutidens historikere, for de har ingen forklaring på, at 
et begrænset landområde langs Nilen, der iflg. egyptologerne var beboet af et ret primitivt 
folk, på ufattelig kort tid kunne udvikle sig fra stenalderniveau til et folk, der i historisk tid 
skabte en af verdens største civilisationer. Forklaringen er, at egypterne var atlantider, og 
Egypten er en efteratlantisk civilisation. Det, der omtales i Bibelen som Noahs ark, er en 
legende, der er baseret på det tidspunkt, hvor atlantiderne forlod den sidste ø, inden den 
sank i havet. Atlantiderne sejlede over Sahara, som dengang var et hav. De slog sig ned på 
Egyptens kyster og bredte sig langs Nilen, og forklaringen på Egyptens usandsynlige hurtige 
udvikling er, at det var højtudviklede atlantider, der blev sejlet fra resterne af det atlantiske 
kontinent til Egypten, og her reinkarnerede den højt udviklede del af menneskeheden i 
de efterfølgende perioder. Flugten fra Atlantis lagde grunden til den flere tusinde år lange 
egyptiske civilisation, som udførte mange underværker, som i nutiden betragtes som mirakler 
eller magi. Det samme skete i øvrigt med de arker, der sejlede vestpå og grundlagde de 
store Syd- og Nordamerikanske civilisationer.
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Den egyptiske kulturs høje udvikling skyldtes udelukkende den postatlantiske kultur, som de 
medbragte fra Atlantis. De medbragte bl.a. et indvielsessystem, som blev et forbillede for 
den ”nye verdens” indvielsescentre, hvor nogle af datidens mest udviklede personligheder, 
gennemgik de meget krævende indvielser – herunder det store antal indviede faraoer og 
ypperstepræster, og den lange række af verdens største tænkere og filosoffer, som besøgte 
Egyptens indvielsescentre. Systemet med indvielsestempler blev senere oprettet flere andre 
steder – bl.a. i Grækenland, Babylon, Indien og Kina.

I den egyptiske civilisations lange historie opnåede menneskeheden nogle høje åndelige 
kulminationer, men meget af landets historie er desværre forsvundet – ikke mindst fordi 
erobrere, der var drevet af religiøs fanatisme, har brændt og ødelagt fortidens skriftruller og 
bøger, der rummede viden om fortidens historie. Mange templer og store mindesmærker, 
som stadig er bevaret, er fyldt med hieroglyffer, relieffer og symboler, som stadig skjuler 
åndelige hemmeligheder, der en dag vil blive afsløret.

Afslørende fund
Der er højere bevidstheder, som holder 
menneskehedens skæbne og fremtid 
i deres hænder, og de har ikke glemt 
menneskeheden. I nutiden dukker der 
på mystisk vis skriftruller og papyri op 
med gamle tekster, der giver viden om 
den nuværende civilisations centrale re-
ligiøse værk – Bibelen. Fundene afslører 
oplysninger, som især den romersk-katol-
ske kirke har forsøgt at skjule. Men tiden er 
kommet, hvor alt det, der har været skjult 
og mørklagt, skal frem i lyset. Der tænkes bl.a. på de fund, der blev gjort i 1945 ved Nag 
Hammadi i Egypten af gamle gnostiske tekster. Teksterne har fået samme betydning, som 
fundet af de jødiske tekstruller i Qumrans huler to år senere. I en kæmpekrukke havde 
hermetiske tekster ligget skjult i næsten 1.700 år. En at de oplysninger, som trådte frem 
at fortidens mørke, var kristendommens feminine aspekt, som den romersk-katolske kirke 
har forsøgt at holde skjult.
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Hermes Trismegistos
I udviklingens lange løb har Hierarkiet 
sendt budbringere, som har holdt lysets 
fakkel højt i en dyster verden. Enkelte var 
regulære fyrtårne i fortidens mørke, men de 
er næsten glemt i den teknologiske verdens 
informationsstrøm. En af den egyptiske 
kulturs største skikkelser er den græsk-
egyptiske næsten mytologiske figur Hermes 
Trismegistos – den tre gange store Hermes, 
som grækerne kaldte ham. I Egypten var 
han kendt som visdomsguden Tehuti, 
som grækerne kaldte den guddommelige 
Thoth. Han var en ophøjet skikkelse i 
rækken at Verdenslærere, som skulle give 
datidens verden et åndeligt løft, der skulle 
række helt op til nutiden. Hans visdom 
blev nedfældet i 42 skriftruller, der blev 
kaldt Corpus Hermeticum, kendt som den 
hermetiske lære. Det er sandsynligvis den 
mest dybsindige visdom noget menneske 
har skænket verden.

Man ved ikke meget om den historiske 
Hermes. Man mener, at han levede ca. 1.500 
år f.Kr. Hans visdom blev sammenblandet 
med en anden historisk skikkelse – den 
bibelske Moses, der var egyptisk tronar-
ving. Det blev hans skæbne at føre israelitterne ud af Egypten. Moses, som selv var indviet 
i de egyptiske mysterier, skabte angiveligt den første religion, der var baseret på monoteis-

men – én Gud, der skulle repræsentere 
syntesen af de mange guder, der i tidens løb 
havde præget den egyptiske religion. Det 
siges, at Moses var skaberen af det første 
alfabet, som hele den vesterlandske kultur 
bygger på. Det er dybtgående og detaljeret 
be-skrevet af den danske forsker Ove von 
Spaeht, der i sin forskning har afdækket 
mysteriet om Moses – tronarvingen til fa-
raos trone, men som blev manipuleret fra 
magten af de magtfulde Amon-præster. 
Moses var forfatter til de 5 Mosebøger, som 
er grundlaget for Det Gamle Testamente i 
Bibelen. Hans tanker er grundlaget for de tre 

religioner, der dominerer store dele af den vestlige religiøse verden i dag: Kristendommen, 
Islam og jødedom.

De hermetiske skrifter
De hermetiske skrifter forsvandt næsten ud af historien, især efter den store brand i Alex-
andria-biblioteket i år 49 f.Kr., men fragmenter dukker som tidligere nævnt op ad ukendte 
veje. I Renæssancen voksede interessen for de hermetiske skrifter. I Firenze dukkede 
eksempelvis dele af Corpus Hermeticum op. I 1460 e.Kr. fik Cosimo de Medici en græskkyndig 
munk – Leonardo da Pistoia – til at smugle et manuskript til Marsilio Ficino, det Platoniske 

Den egyptiske visdomsgud Tehuti
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Akademis leder i Firenze. Han oversatte det, og 
herfra blev det spredt i Europa. På den måde fik 
det nyt liv gennem hemmelige selskaber bl.a. hos 
Tempelridderne, Rosenkreuzerne, Katharerne 
og alkymisterne m.fl. På det tidspunkt var det 
farlig viden, pga. den romersk-katolske kirkes og 
inkvisitionens forfølgelse af anderledes tænken-
de. I nutiden er den skjulte viden dukket op inden 
for Frimurerordenen, og læren blev almindelig 
kendt, da at tre indviede inden for Masonic Temple 
i Chicago i 1912 udgav bogen Kybalion, som var 
et studie i De Hermetiske Principper.6 

Den hellige tradition eller visdomslæren er altid 
blevet overført fra fortiden til eftertiden via en ræk-
ke vismænd eller højt indviede, der var tilknyttet 
den ophøjede vismand, som grækerne kaldte 
Hermes, men som egypterne kaldte ”Tehuti, han, 
som vandrede med Gud”. Han var Guds sendebud 
– en Verdenslærer. I åndsvidenskaben siges det, 
at disse verdenslærere igen og igen bliver født i 
den fysiske verden for at vejlede menneskeheden. 
I historisk tid kender man Verdenslærerne Gauta-
ma Buddha og Kristus. De gav menneskeheden 
de informationer, der har fastlagt kursen for kulturer og civilisationer de seneste 2.500 år.

Åndsvidenskaben
I 1875 blev Teosofisk Samfund grundlagt i New 
York, og igen dukkede den evige visdom op – 
denne gang i en mental udgave. Teosofiens ho-
vedværk – Den Hemmelige Lære – blev skrevet af 
H.P. Blavatsky i 1888. Initiativet blev taget af tre 
mestre i Hierarkiet – mestrene Morya, Kuthumi og 
Djwhal Khul. Det Teosofiske Samfund udviklede 
sig til en verdensomspændende bevægelse, men 
det skete under voldsom modstand fra både 
kirkelig og naturvidenskabelig side – den evige 
visdoms gamle fjender.7 Projektet blev udvidet 
i 1919 med en række avancerede esoteriske 
værker (24 bind). Den indre mentor var den tibe-
tanske mester Djwhal Khul, og gennem 30 år 
blev materialet formidlet via den engelske kvinde 
Alice A. Bailey (billedet tv.). Det skete fra 1919-
1949. Materialet blev kanaliseret på engelsk, men 
herefter er det blevet oversat til utallige sprog. Der 
er tale om den mest avancerede esoteriske viden, 
som verden har set i nyere tid, og alligevel siger 
mesteren, at der kun er tale om den esoteriske 
visdoms ABC. I Den Nye Tidsalder vil mere fra 
samme kilde blive tilgængeligt.

6 Udgivet på dansk af Lemuel Books 2009
7 Læs kapitlet Modstandskræfterne i e-bogen: Introduktion til den esoteriske lære af Hardy 
Bennis
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Internettet
– den store kommunikator og informator

Når der i denne esoteriske artikel især fokuseres på et af menneskehedens grundlæggende 
problemer – nemlig det seksuelle – er det fordi tingene hænger sammen. Den teknologiske 
eksplosion – fjernsynets og de elektroniske mediers indtog i de seneste årtier, viser med al 
tydelighed, at Hierarkiet betragter det som en nødvendighed, at menneskeheden i praksis 
skal forbindes som én menneskehed!

Fjernsynet og de elektroniske medier bredte sig på verdensplan. Overalt på Jorden har 
mennesker mulighed for at se oplysende udsendelser, underholdning og nyheder. Derfor 
kalder man nu Jorden for ”den globale landsby”. En begivenhed et sted på Jorden er øje-
blikkelig kendt over hele Jorden. Internettet er nutidens største gennembrud inden for 
kommunikation og information. Selv om det er den største teknologiske nyskabelse verden 
nogensinde har set, har den ikke en enkelt opfinder. Den er udtryk for forskning på utallige 
universiteter og i IT-firmaer – især i USA. Allerede i slutningen af 60’erne, gjorde man de 
første spæde forsøg i et militært projekt, men det skete i den ”kolde krigs” skygge, som et 
forsøg på at kommunikere videnskabelig viden i relation til truslerne om global atomkrig. 
Derfor var det først midt i 80’erne og begyndelsen af 90’erne, at Apanettet, som internettets 
forløber blev kaldt, udviklede sig. Stærke kræfter ønskede, at det blev frigjort for militærets 
hemmeligholdelse og omsat til et globalt standardiseret kommunikationssystem, der kunne 
bruges af alle. Det næste fremskridt var udviklingen af e-mail og dot.com.

I 1996 blev mobiltelefonen som man kender den i dag, udviklet af Nokia i Finland, og siden 
eksploderede udviklingen via de store teleselskaber rundt om i verden i en målestok, man 
aldrig tidligere har oplevet tilsvarende – og det er kun begyndelsen!

3. stråle for aktiv, skabende intelligens
Internettet er menneskehedens store drøm om at være i on-line kontakt med hinanden, 
og set fra en esoterisk synsvinkel, er det virkeliggørelsen af den non-verbale, telepatiske 
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kommunikation, som findes på de højere bevidsthedsplaner. Med et bibelsk udtryk, er det 
udtryk for ”Helligånden, som vil give jer alt.”8 Eller udtrykt i et esoterisk sprogbrug er det 
3. stråle for aktiv, skabende intelligens, som er virkeliggjort på det fysiske plan.

Hierarkiets medlemmer har en ufattelig viden, der langt overgår den almindelig naturvi-
denskabs viden og indsigt. Alt hvad forskningscentrene rundt omkring i verden forsker sig 
frem til, eksisterer allerede på de højere bevidsthedsplaner. I virkeligheden har principperne 
altid eksisteret, og nu frigives den højere viden til menneskeheden, på trods af at mestrene 
ved, at den naturvidenskabelige og politiske verden i vid udstrækning ikke er moden til at 
administrere den viden, der frigøres til alles bedste.

Det globale drama
Nutiden er en særdeles spændende tid. Måske er det en af de vigtigste perioder i men-
neskehedens lange udvikling. Flere ting peger på et altomfattende globalt drama. På trods 
af at der stadig raser mindre krige og konflikter rundt om i verden, har menneskeheden ikke 
haft så lang en periode med fred. Mennesket er på vej til at løse verdens mange problemer, 
selv om det er åbenbart for enhver, at verden er opdelt i to store grupper. Den ene gruppe 
forsøger at fastholde den gamle tid og de konservative synspunkter. De ønsker at bevare 
det bestående. Den anden gruppe er Den Nye Tidsalders progressive mennesker, som øn-
sker at forandre verden, så den fungerer på helt nye vilkår.

Mennesker overalt på Jorden skaber netværk ved at tilslutte sig de sociale medier, som f.eks. 
Facebook, Twitter m.fl., hvor milliarder af mennesker kommunikerer ligegyldige beskeder og 
overfladisk smalltalk, mens livets vigtigste og dybeste emner drukner i kommunikationens 
”syndflod”. Det er helt i overensstemmelse med menneskehedens materialistiske holdninger.

7. stråles 1. understråle
Overordnet set er der to ting, som kendetegner Den Nye Tidsalder – Vandbærerens tidsalder. 
Esoterisk set er det en tid, der er under indflydelse af 7. stråle, som er en energikvalitet, 
der vil dominere de næste 2.500 år. Et af kendetegnene er, at al viden skal frem i lyset 
– ikke mindst åndsvidenskaben eller den esoteriske visdom (som har mange forskellige 
navne) – selvom stærke og magtfulde kræfter har gjort alt for at skjule denne viden for 
menneskeheden.

8 Johannesevangeliet, 14,26
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Vandbærerens og den 7. stråles tidsalder er opdelt i understråler, og ved overgangen til 
den nye strålekvalitet, er det 1. understråle – magtens og viljens stråle – der baner vejen 
for de kvaliteter, som de kommende årtusinder vil åbenbare. Det betyder, at 1. understråle 
skal fungere som banebryder på alle livets områder, herunder de politiske, religiøse og øko-
nomiske systemer, som har været dominerende i lange perioder. De skal brydes ned og 
forsvinde. Det er det drama, menneskeheden er vidne til i disse årtier, hvor man ser terror, 
religiøse fundamentalistiske stridigheder, klima- og miljøproblemer og tilbagevendende øko-
nomiske kriser. Kort sagt skal alle de systemer, som menneskeheden har taget for givet, 
nedbrydes, for at give plads til noget nyt.

Den åndelige udvikling, som på mange måder er gået i stå pga. materialismens voldsomme 
fremmarch, er udtryk for den gamle tids energiform. Det er den, der har mødt mindst 
modstand hos mennesker, og det er meget forståeligt. Mennesket har i mange liv lidt under 
krig og undertrykkelse, oplevet sult, sygdom og fattigdom og levet i usunde boliger. Og 
det hele har været domineret af økonomisk magt, der var – og stadig er – gennemsyret 
af egoisme, grådighed, magtbegær, korruption og nepotisme.
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Den seksuelle energi – igen
Undersøgelser har vist, at en stor del af internettets aktiviteter er rettet mod hjemmesider 
med seksuelt indhold. Det afslører, at menneskehedens stadig er voldsomt interesseret i det 
seksuelle. Og interessen peger tilbage på fortidens fundamentale problem, som har bragt 
så stor lidelse. Det gennemgående tema i artiklen er det seksuelle, som har relationer helt 
tilbage til katastrofen på Månekæden, Atlantis og de bibelske ”syndfloder”. I den kommende 
7. stråle tidsalder har åndsvidenskabens kilder oplyst, at den seksuelle energikvalitet igen 
kommer i fokus, for mennesket modtager 7. stråles energi i sakralcentret – det seksuelle 
center. Men det er desuden håbet, at menneskeheden ikke igen vil gentage den urgamle 
fejludvikling.

7. stråles 2. understråle
Et af de redskaber, der skal hjælpe menneskeheden ud af dilemmaet, er når den næste un-
derstråle – 2. stråle for kærlighed og visdoms – begynder sin aktivitet, når menneskeheden 
har lagt den nuværende turbulente epoke bag sig.
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Hierarkiet overvåger den menneskehed, det har ansvaret for. De esoteriske kilder fortæller, 
at i år 2025 holder mestrene et af de vigtigste møder siden konklavet i det 14. århundrede, 
hvor mestrene igangsatte Renæssancen, og den efterfølgende teknologiske udvikling, 
herunder teleindustrien med internettet og TV, som de mest synlige resultater af impulsen. 
Mødet i 2025 bliver skelsættende for den videre udvikling i Vandbærerens tidsalder.

7 stråle i samspil med 4. stråle
Samtidig siger de samme kilder, at 4. stråle – kunstens, skønhedens og harmoniens stråle 
– begynder sin aktivitet og sammen med den overordnede 7. stråle, der iflg. esoteriske kil-
der har en overordnet indflydelse, der har givet den betegnelsen den ceremonielle ordens 
stråle. Det betyder, at menneskeheden kan imødese en periode med forandring og opbrud 
af alle de institutioner, der anses for væsentlige.

På det omtalte møde i år 2025 vil Hierarkiet samtidig tage beslutning om, hvornår med-
lemmer af Hierarkiet skal komme til syne i den fysiske verden blandt mennesker, for at råde 
og vejlede menneskeheden i den vanskelige og dramatiske overgangsperiode. Planen vil 
kulminere med Kristi tilsynekomst engang i det nuværende århundrede. Hierarkiets tals-
mand – den tibetanske mester Djwhal Khul – siger om den situation verden står overfor:

Nicholas Roerich: Den sidste engel

”Den moderne civilisation har fået et dødsstød, som den aldrig vil komme 
sig over, men som en dag vil blive anerkendt som et ’frigørende stød’ og 
som et signal til, at det, der er bedre, nyt og mere velegnet for ånden 
under udvikling, kan komme til syne. … Det bedste har I endnu til gode.”

Alice A. Bailey: Rays and Initiations, p. 134-5

Og han fortsætter: 

”Alt bringes hurtigt op til overfladen – det gode og det dårlige, det ønsk-
værdige og det uønskede, fortiden og fremtiden (for de to er ét) Guds 
plov har næsten udført sit arbejde … Man vil se, at den materialistiske 
civilisation meget hurtigt viger for en mere åndelig kultur”.
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I forlængelse af ovenstående siger han i korthed, hvad fremtiden vil bringe:

”Når menneskeheden er overbevist om guddommelighed og udødelighed 
og når et punkt med viden om sjælens natur og om det rige, den fun-
gerer i, vil holdningen til det daglige liv og til aktuelle forhold gennemgå 
en sådan forandring, at man i sandhed vil se en ny himmel og jord”.

Alice A. Bailey:  Esoteric Psychology, vol. I, p. 94-95
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