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LØVENS TEGN
Videnskaben om triangler

Af Jim Bourne

(Oversættelse Ebba Larsen)

Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens nordlige områder, har sandsynligvis 
iagttaget det stjernebillede, der kaldes Store Bjørn. Ifølge den esoteriske tradition 
er de syv stjerner, der danner Store Bjørn, de oprindelige kilder til de syv stråler i 
solsystemet.

To af stjernerne i Store Bjørn peger mod Nordstjernen (Polaris), og derfor kaldes 
de på engelsk ”The Pointers” (de, der peger), og de hedder Merak og Dubhe. Nord-
stjernen betragtes nu som en vigtig ”ledestjerne” og er esoterisk set ”stjernen for 
nyorientering”, og den har relation til kunsten at genvinde det tabte.
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Stjernebilledet Løven har relation til Nordstjernen − ”ledestjernen”. Løvens tegn 
modtager også påvirkninger fra den ”Pointer”, der er nærmest Nordstjernen. Denne 
nærmeste ”Pointer” − Dubhe − påvirker det lavere aspekt af viljen, som man − 
hvad menneskeheden angår − kalder den personlige vilje.

Den ”Pointer”, der er længst væk fra Nordstjernen − Merak − er angiveligt et stort 
reservoir eller fokuspunkt for guddommelig energi. Når denne energi begynder at 
få indflydelse på disciplen, kan disciplen svagt registrere en impuls til rigtig retning 
eller vejledning, og hvis denne impuls efterleves, så vil den søgende blive vejledt 
til at nærme sig Hierarkiet − visdommens mestre, der også kaldes Det Store Hvide 
Broderskab.

Det er blevet oplyst, at der har været flere ”Nordstjerner” i Jordens store livscyklus, 
og at den nuværende Nordstjerne ikke altid har haft den nuværende position. Ifølge 
åndsvidenskaben foregår der for tiden store og principielle forandringer i Jordens 
akse, og det er årsagen til at der er mange jordskælv og vulkanudbrud i denne 
periode − herunder de sidste to århundreders jordskælv. Åndsvidenskaben fortæller 
desuden, at meget store forandringer − som f.eks. ændring af Jordens akse osv. 
− har relation til en indvielse, som Planetlogos gennemgår.1

Energitriangler
Der er endnu et aspekt af den esoteriske lære, som skal tages i betragtning i 
denne forbindelse. Meget kortfattet kan man sige, at hele det kosmiske netværk 
og solsystemet er i konstant bevægelse, og danner et netværk af energitriangler. 
Disse triangler består af kraft, og nogle er kosmiske, nogle er zodiakale, nogle er 
systemiske og andre er planetariske − og der er tilsvarende netværk i disciplens 
æteriske legeme.

1 Uddybes i Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 370 og 372
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I hver triangel manifesteres tre væsentlige energier − eller de forsøger at komme 
til udtryk og påvirke. De svarer til de tre aspekter i mennesket, der kaldes ånd 
(monade), sjæl og personlighed. De tre energityper kan veksle. Nogle gange vil 
én energi være dominerende, og de to andre sekundære. Andre gange kan en 
sekundær energi blive en afgørende kraft, og efterhånden kan en mindre vigtig energi 
manifestere sig og udtrykke trianglens fremherskende karaktertræk i en periode.

Det enkelte menneskes respons eller hele menneskehedens respons på disse energier 
sker ikke pludseligt. Det tager tid. Det afhænger meget af det menneskelige redskabs 
type og af egenskaberne i den individuelle bevidsthed.
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Store Bjørn, Plejaderne og Sirius
Hvad angår Jordens menneskehed består den største og vigtigste triangel utvivlsomt 
af Store Bjørn, Plejaderne og Sirius. Energierne fra disse tre stjernebilleder 
nedtrappes fra de kosmiske niveauer via den zodiakale triangel Løven-Fiskene-
Stenbukken til solsystemets planettriangel Saturn-Uranus-Merkur, og derefter via 
Jordens triangel Shamballa-Hierarki-Menneskehed, for til sidst at blive forankret som 
en triangel af energi i det æteriske legeme hos disciple på alle udviklingsniveauer. 

Der er derfor mange krafttriangler, som fra rummet når frem til det enkelte menne-
ske. Denne oplysning er vigtig, for den viser den indbyrdes relation, der forener 
atomerne i mennesket med de ophøjede livsvæsener, som er totalsummen af alt 
i manifestation. Set fra en kosmisk synsvinkel kan man bruge en analogi ved at 
se den relation, som et atom i et menneskes organ har til menneskets sjæl på 
kausalplanet. Måske kan det give en bedre forståelse af den enorme syntese, der 
ligger bag al eksistens.

I disse sammenflettede kosmiske, zodiakale, systemiske og planetariske relationer 
fremgår det tydeligt, at det endelige mål vil blive nået, at loven ikke kan ændres, og 
at den guddommelige hensigt til sidst vil komme til udtryk.2 På den måde bevæger 
Guds vilje alle verdener, og Guds kærlighed bestemmer resultaterne. Desuden er 
det også årsag til, at man i nutiden specielt fokuserer på viljen-til-det-gode.

Løvens, Jomfruens og Fiskenes stjernebilleder
I forbindelse med tjenestearbejdet vil det være gavnligt at fokusere på en anden 
triangel, nemlig Løven-Jomfruen-Fiskene, for den har ekstrem stor betydning for 
Jorden. Åndsvidenskaben oplyser, at disse tre stjernebilleders samlede påvirkninger 
er en af de faktorer, der med tiden vil resultere i indvielse af Planetlogos, og det vil 
gøre Jorden til en hellig planet.

2 Uddybes i Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 384
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Udviklingen af selvbevidstheden skal først og fremmest stimuleres. I denne 
forbindelse ved man, at energien fra Løven har en vigtig påvirkning. Løvens energi 
medvirker til manifestation af den individuelle vilje, den individuelle kærlighed og 
den individuelle intelligens. Den stimulerer ”aham kara” − det egoistiske princip − 
og den styrker den ”jeg er”-hold ning, der er et nødvendigt stadie, før mennesket 
bevidst kan smelte sam men med helheden.

Bag denne Løve-påvirkning, der presser sig igennem til manifestation, kommer 
desuden kraften fra stjernebilledet Jomfruen (vogteren af Kristus-bevidstheden), der 
med tiden nedbryder de lavere tendenser, der blev skabt af energierne fra Løven. 
Jomfruen stimulerer sjælen i formen, og sjælen i ethvert atom i formen.

En tredje strøm af energi kommer fra stjernebilledet Fiskene, der også presser sig 
igennem og skaber virkninger hos mennesker, der responderer på kraften fra Løven 
og på, at der sker en kontinuerlig udvikling af Kristus-bevidstheden. Den tredje 
strøm er energier fra Fiskene i tegnets højere aspekt. Den udvikler en erkendelse af 
gruppen, af helheden og af Universet, og den består af buddhisk energi. Den er et 
aspekt af et mellemled, og den giver intuitiv kontrol i stedet for Løvens intellektuelle 
herredømme og Jomfruens begrænsninger.

Sammenfattende kan man sige, at de cykliske energier fra Løven-Jomfruen-Fiskene 
har denne virkning:

1. Løve-energien skaber det enkelte menneskes selvbevidsthed.

2. Jomfru-energien skaber erkendelse af Kristuslivet og -naturen.

3. Fiskeenergien skaber den indviedes klare erkendelse, der er universel 
i sin natur.
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Gentagelsens nødvendighed
Når man gennemfører disse prøver, medfører det ikke nødvendigvis indre oplysning, 
selvom det lykkes at klare prøverne med succes, kan det alligevel være et nederlag. 
Årsagen er, at hvis kampen og sejren ikke skaber grundlæggende forandringer i be-
vidstheden og en udvidet horisont, vil det være nytteløst i relation til den opgave, 
der skulle klares.3 I disse tilfælde må prøverne gentages igen og igen og igen, indtil 
lektierne er helt integreret. 

Det er nødvendigt at understrege, at man kun opnår gode resultater ved mange 
gentagelser og ved at målrette sine bestræbelser. Hvis man tænker vanemæssigt, 
udløser man en krise. Efterhånden kan krisen overvindes, men kun ved at indarbejde 
de nye holdninger, som sjælen giver impuls til. Med andre ord opstår en krise, når 
man skaber en bestemt objektiv rytme. Det er ved at indarbejde en bestemt sub-
jektiv rytme, at et menneske bliver i stand til at overvinde en krise og udnytte det 
nye potentiale.

Et af Løvens grundlæggende karaktertræk er viljen-til-at-herske og til at dominere. 
Det medfører en styrende natur og en stærk subtil kraft i Løve-typen. Det er denne 
vilje-til-at-herske, der til sidst skaber selvkontrol og kontrol over personligheden 
(uanset om motivet er godt motiv eller egoistisk). Det er den samme energi, der 
skaber tendensen til at ville styre andre − uanset om det er i familiegruppen, mindre 
eller større grupper, organisationer eller endog nationer.

Evolutionsprocessen
Før emnet uddybes yderligere, er det nødvendigt kort at se på de forskellige stadier i 
den inkarnerende sjæls evolutionsproces − den indre Kristus. Denne iboende sjæl har 
legemer, der sammen med de fem sanser er dens redskaber til at komme i kontakt 
med omgivelserne på det mentale, astrale og fysisk-æteriske plan. Den lavere del 
af tankesindet registrerer kontakterne i omgivelserne og sender informationerne 
til den iboende sjæl.

3 Uddybes i Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 428
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Det er den mest almindelige måde at bruge den lavere tænkeevne på. Og det er 
denne måde, der har skabt det, som kaldes ”jeg er jeg”-bevidsthed − dvs. oplevel-
sen af at være en isoleret bevidsthedsenhed, der er adskilt fra alle andre. Dette 
er grundlaget for isolationens store blændværk. Det er årsagen til, at den iboende 
sjæl har ladet sig lokke ind i en kæmpe illusion, som i mange tidsaldre har tvunget 
den til at identificere sig med formen og med ydre ting, der kan opfattes med 
sanserne. Denne erfaring sammenfattes i et nøgleord for personligheden i Løven. 
Det ”jeg er”-selvbevidste og egoistiske menneske i Løven siger: ”Lad andre former 
eksistere, jeg hersker, fordi jeg er”.

Indtil nu er det kun den første og almindeligste brug af tankesindet, der er blevet 
studeret, og af tankesindet indflydelse på den iboende sjæl. Det vigtigste er, at 
tankesindet kan bruges på tre måder, og det er først, når de to højere muligheder 
opfattes og benyttes, at ”jeg er jeg”-bevidsthe den − med den separatistiske holdning 
− begynder at tone bort.

Den anden måde er at bruge tankesindets evne til at overføre sjælens tanker, ønsker 
og hensigter til hjernen. Det medfører, at man kan opfatte en sand åndelig virkelighed, 
og når det sker, foregår der en løbende nedtrapning af identifikationsfølelsen med 
den lavere del af personligheden. I stedet for at sige ”jeg er”, oplever aspiranten en 
ny og højere identifikation og kan sige ”jeg er den”. Aspiranten har nu identificeret 
sig med sjælen i formen og kan begynde at leve og handle som sjæl.

Den tredje egenskab hos tankesindet er, at det benytter sjælen som et redskab til 
vision. Det skaber kontakt med og giver kendskab til sjælsplanet. Tankesindet udvikler 
og tilpasser i øvrigt de højere teknikker, som et resultat af raja yoga teknikker. De 
udgør i virkeligheden en del af de teknikker, der anvendes til gruppemeditation ved 
fuldmåne, når deltagerne som en verdensomspændende gruppe forsøger at blive 
sensitive over for sjælen og modtagelig over for hierarkiske indtryk.
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Kulmination og integration
Mange mennesker har nået det stadie, der kaldes kulminationsfasen. Man kan 
kende dem på deres karakter og holdninger. De kan til en vis grad udtrykke viljen-
til-magt, egoisme, viljen-til-at-herske, dominere og til at få succes inden for deres 
arbejdsområde. Deres metode er at lægge pres på andre, og de udtrykker ofte 
egoistiske holdninger i et forsøg på at lægge størst mulig vægt på deres egne 
synspunkter og dermed udelukke andres. Det gode, de udfører, gælder udelukkende 
det bedste for dem selv, deres egen gruppe eller deres nation.

Når personligheden bliver den dominerende, følger en længere periode, hvor sjæl og 
personlighed kæmper en kamp om herredømmet. Til sidst bliver sjælens påvirkning 
dominerende i en lang periode.

Siden 1835 har man registreret, at Løvens kraft har påvirket et stort antal mennesker, 
der har nået kulminationsfasen, og som er blevet selvbevidste. Desuden kan man 
se, at der nu er mange tusinde aspiranter på Jorden, der lidt efter lidt underordner 
deres integrerede personligheder til det gode for gruppen.

Alle verdens nationer befinder sig − ligesom mennesker − på forskellige udviklings-
stadier. For nogle få århundreder siden var der kun enkelte lande, der gav udtryk 
for selvbevidsthed og opfattede sig selv som en nation. Udviklingen af effektive 
kommunikationsnetværk er blevet en af de grundlæggende faktorer, der kan hjælpe 
disse lande til at skabe en horisontal koordination og integration, som vil gøre det 
muligt for dem at skabe national enhed, der demonstrerer de nationale karaktertræk.

Første og femte stråle
Løvens tegn er den vigtigste formidler af energi i den nuværende verdenskrise. 
Løvens tegn er kanal for videresendelse af 1. og 5. stråles energier. Det betyder, at 
1. og 5. stråle er særdeles aktive. Det betyder også, at Solens påvirkning er kraftig 
både eksoterisk og esoterisk. Desuden betyder det, at de planeter, der har relation 
til de to stråler, automatisk bliver mere aktive. Det drejer sig om Pluto (1. stråle 
for vilje og kraft) og Venus (5. stråle for konkret tænkeevne).
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Disse to planeter er dominerende, når det drejer sig om at skabe resultater. F.eks. 
skaber 1. stråles destruktive kraft − der er fokuseret i den ikke-hellige planet Pluto 
− respons fra grupper og fra disciple. Desuden skaber Plutos og Venus’ energier, 
når de kombineres med Jordens (der udtrykker 3. stråle), en meget vanskelig 
strålekombination (dvs. 1., 3. og 5. stråle), for alle har samme tendens som 1. 
stråle for vilje og kraft.

I planetarisk målestok er menneskehedens udvikling nu nået til et stadie, hvor per-
sonligheden er ved at blive dominerende. Menneskeheden er nået til et af planetens 
krisepunkter, og det er uundgåeligt, ligesom det næste evolutionsstadie også er 
uundgåeligt. I næste udviklingsperiode kommer sjælen til udtryk. Problemet er − 
og vil fortsat at være − at mange mennesker, der er redskaber for udbredelsen af 
den guddommelige plan, er ufuldkomne.

Verdens frontfigurer
Det fysiske plans opgaver og metoder planlægges og realiseres via fokuseringspunkter 
på Jorden, som er er i stand til at modtage energien, strålekvaliteterne og for den 
hierarkiske inspiration. Disse fokuspunkter er ledere, statsmænd, toneangivende 
mennesker, og aktive og arbejdende grupper, der fungerer ud fra et gruppeideal.

Normalt vil man kunne se en blanding af motiver. I mange tilfælde kan der være 
tale om visdom i et vist omfang − eller ambition, vilje-til-magt og selvoptagethed. 
Som regel vil disse frontfigurer have Løvens tegn i en stærk position i horoskopet. 
Afhængigt af perspektivet kaldes denne type mennesker for diktatorer, demagoger, 
inspirerede ledere eller pålidelige og kloge visionærer. Beskrivelserne vil være 
forskellige og svare til ens egen ideologi, tradition, fordomme og til politiske, økono-
miske og religiøse holdninger og livsbetingelser.

Den tibetanske mester Djwhal Khul har advaret om, at man ikke skal fordømme 
disse personligheder, hvis de bruger forkerte metoder, eller når de udfører onde 
handlinger. Der er tale om fortidens virkninger og nutidens ofre. På samme tid er 
de formidlere af skæbnen. De er ufuldkomne skabere af den nye verdensorden og 
den nye civilisation. De giver menneskehedens personlighed konkret form.
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Djwhal Khul går et skridt videre og antyder, at man skal være selvkritisk og undgå 
at fralægge sig ansvaret ved at placere det på skuldrene af markante personer, 
statsmænd, diktatorer eller en hvilken som helst gruppe. Dette udviklingsstadie er 
en midlertidig fase i evolutionsprocessen. Efterhånden som sjælsintegrationen fort-
sætter, og den offentlige mening bliver mere dominerende og får større indflydelse, 
vil opmærksomheden blive rettet mod flertallets livssituation. Det kan allerede iagt-
tages i de handlinger og holdninger, der praktiseres af mere oplyste mennesker, 
grupper og nationer.

Verdens tilstand
Når man studerer verdensscenen kan man benytte menneskekroppen med dens 
mange områder som en analogi. For esoterikere giver det en dybere forståelse, 
hvis man sammenligner æterlegemet med dets netværk af energi- og kraftcentre. 
Menneskeheden udgør en helhed, og her er der områder, der vibrerer i harmoni, og 
som tiltrækker sjæle, der udtrykker en bestemt kvalitet og grundtone. Der er også 
et magnetisk samspil mellem nationer og deres borgere. Det er ikke tilfældigt, for 
det skyldes et magnetisk samspil.

I løbet af de seneste århundreder har der været en konstant folkevandring fra sted 
til sted og fra land til land. Eksempelvis kan man nævne menneskestrømmen fra 
England til kolonierne − og i nyere tid en tydelig strøm tilbage til moderlandet. 
Mennesker fra alle nationer i Europa er strømmet til USA og til andre områder. 
Desuden er der sket en spredning af mennesker i stort set alle lande som følge af 
krige og sult.

Energipåvirkningen fra Løve-Jomfru-Fiskenes energitrianglen springer i øjnene, 
efterhånden som de gamle grupperinger og unioner af nationer − der hovedsagelig 
benytter sig af magt − bliver splittet. De er nu ved at blive erstattet af nye og 
forhåbentlig mere demokratiske grupperinger. I nogle tilfælde vil det hvirvle proble-
mer op i lyset. Det fører energi til kriserne inden for mange områder, herunder de, 
der opstår af etniske, kulturelle og religiøse årsager.
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I et kort perspektiv ser man kun kaos, sammenbrud og problemer inden for de 
fleste af menneskehedens områder. Ikke desto mindre er verdens tilstand − der 
drives fremad af grådighed og uvidenhed − helt grundlæggende betinget af viljen-
til-det-gode, som er den væsentligste egenskab, der udstråler fra de ophøjede 
livsvæsener, som styrer Universet.

Set i et længere perspektiv − over flere hundrede år − ser man positive resultater. 
F.eks., at de civiliserede og kulturelle værdier er blevet udbredt, og at mange 
menneskers forskellige talenter udvikles og udbredes over hele Jorden. Og det ska-
ber en kontinuerlig proces med syntese, forening og en bevidsthedsmæssig vækst 
på Jorden, der aldrig tidligere er set på Jorden.

Universets lov (der er grundlaget for den guddommelige hensigt) er dybest set 
det bedste for helheden, og intet kan forhindre det i at ske. Intet kan bremse på-
virkningen af de energier, der påvirker og forandrer planeten.
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Nøgleordet for Løvens tegn er:

 ”Jeg er den, og den er jeg”.
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