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SKORPIONENS TEGN
Prøver og åbenbaring

Af Jim Bourne

(Oversættelse Ebba Larsen)

Når man studerer åndsvidenskab vil man før eller senere læse om det, der kaldes 
de tolv skabende enheder. De fire enheder har i løbet af evolutionsprocessen opnået 
frigørelse og betragtes nu som abstraktioner, mens den femte skabende enhed er 
på vej mod frigørelse.

Menneskeheden er den fjerde enhed og kaldes den fjerde skabende enhed. Det 
er derfor nemt at forestille sig, at der er langt igen, før menneskeheden kan opnå 
frigørelse. Det er interessant, at hver af de tolv enheder er knyttet til et af de zo-
diakale tegn.

Det tegn, der især påvirker den menneskelige enhed med prøver, er Skorpionens 
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tegn, hvis styrende planet er Merkur. Merkur formidler energien fra 4. stråle, som 
skaber harmoni gennem konflikt. Skorpionens tegn hører til det faste kors og er et 
tegn, der fører til indvielse. Det påvirker med en helt speciel kraft på discipelskabets 
vej, fordi det ved hjælp af prøver forbereder menneskeheden til nyorientering, der 
fører disciplen til 1., 2. og 3. indvielse. Efter 3. indvielse er Skorpionens specielle 
testende kraft ikke længere mærkbar.

Nøgleordet for Skorpionens tegn er: ”Kriger er jeg, og fra kampen står jeg sejrrig 
frem”. Skorpionen er det stjernebillede, der introducerer de konfliktområder, der står 
for prøver, kamp og sejr. Det skaber kriser og ansporer til nyorientering, der fører til 
et vendepunkt både for menneskeheden som helhed og for det enkelte menneske. 
Disciplen opsøger selv ubevidst de situationer, hvor prøverne er uundgåelige og 
nødvendige. Prøverne skabes derfor af disciplen selv.

Imidlertid kan det lykkes for det enkelte menneske, for en gruppe eller for en 
nation at overvinde krisen og bestå prøverne på det fysiske plan og alligevel lide 
nederlag subjektivt. Årsagen er, at hvis prøverne ikke skaber grundlæggende 
forandringer i bevidstheden og ikke medfører større forståelse, så har kampen 
været forgæves. Prøven blev ikke bestået, og opgaven blev ikke gennemført. Det 
er derfor indlysende, at Skorpionens prøver kommer cyklisk − igen og igen. For 
hvis mennesket ikke får en bevidst forståelse af oplevelsen, og hvis det ikke lærer 
noget af krisen, så kører situationen bogstavelig talt i ring − og prøven gentages 
om og om igen. Man kan naturligvis til en vis grad undgå en gentagelse af krisen 
hvis man forstår, hvordan man bør reagere, og hvad det næste skridt går ud på. 
Men det er først, når erkendelsen bliver bevidst, og når den omsættes til holdning 
og handling i dagliglivet, at disciplen bliver i stand til at ændre den negative spiral 
til en positiv og bestå prøven.
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Man skal være forsigtig med at forherlige erfaringen i Skorpionens tegn ved alene at 
se den som en test på karakter og selvkontrol. Det kan nemlig medføre, at disciplen 
lægger for stor vægt på det forkerte i prøven. Det er nødvendigt at huske, at både 
den hvide og den sorte magiker går ind ad indvielsens port to gange − til 1. og 2. 
indvielse.

Den sorte magiker består testen i kraft af sin viljestyrke og sine karaktertræk. Den 
sorte magiker lever et disciplineret liv, der svarer til den esoteriske aspirants liv. 
Men den sorte magiker praktiserer alene renhed for at beskytte sig selv − ikke for 
at blive kanal for lysets energi. Der arbejdes med kraft (magnetisk tiltrækningskraft) 
i og med grupper, men udelukkende for at nå egne egoistiske mål og for at opfylde 
personlige ambitiøse planer. Den sorte magiker mangler imidlertid en ting, og det 
er kærlighed.

Det er en af årsagerne til, at mestrene ikke betragter 1. og 2. indvielse som væsent-
lige indvielser. Det er først 3. indvielse, der betragtes som væsentlig, fordi hele 
personlighedslivet ved denne indvielse gennemstrømmes af energi, der kommer fra 
den åndelige triade. Det betyder, at den guddommelige hensigt åbenbares, efter-
hånden som sjælen registrerer den på det hierarkiske plan. Den sorte magiker kan 
ikke respondere på den guddommelige hensigt og kærlige vilje, for målet er ikke det 
samme. Det er den dybere betydning af de ofte brugte, men alligevel misforståede 
ord: ”Vejene skilles”.
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Man begynder at forstå, hvad der menes med, at kærlighed er en metode − hjertets 
metode − i evolutionsprocessen og i det nuværende 2. stråle system for kærlighed. 
Menneskehedens hjertecenter består symbolsk set af alle hjerter hos alle men-
nesker med god vilje, som arbejder for menneskeheden, og for at etablere rigtige 
menneskelige relationer − mennesker, der løbende erstatter den separatistiske og 
egoistiske side i menneskets tænkning med kærlighed og visdom.

Hjertet er en fantastisk koordinator. Fra et indviet menneske skabes der gradvis en 
direkte energibane, der fungerer som en kanal mellem:

1. Disciplens hjertecenter.
2. Hjertecentret i hovedet.
3. Sjælens lotus, der indtil 4. indvielse er det monadiske hjertecenter.
4. Mesteren i gruppens hjerte.
5. Kristus, Hierarkiets hjertecenter og Verdens Herre, Shamballas hjerte-

center.

Menneskeheden som en enhed deltager i de forberedende prøver til indvielse − dvs. 
sige til verdensdiscipel. Menneskeheden gennemgår den ildprøve, der går forud for 
1. indvielse. Det er dette udviklingsstadie, menneskeheden befinder sig på. Det 
er tydeligt, at et andet og højere stadie er under udvikling. Det vil medføre, at de 
tre lavere legemer integreres til en koordineret helhed. Det er et af de naturlige 
og nødvendige stadier i evolutionsprocessen, der går forud for sjælskontakt. Det 
fremherskende inden for stort set alle aktivitetsområder er den dominerende og 
aggressive personlighed. Den er egoistisk og stærkt individualistisk, og den er 
primært udtryk for personlighedsstrålen. Denne fase kaldes ”kulminationsfasen” i 
åndsvidenskaben.
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I tusinder af år har Hierarkiet været bevidst om de kriser og problemer, der uundgåeligt 
ville opstå på dette kritiske stadie i menneskehedens udvikling. Et af Hierarkiets mål 
har været at udvikle bevidst personlighedsfokusering hos aspiranterne for at undgå 
de inkarnationscyklusser, hvor personligheden involverer sig i lavere og egoistiske 
mål. Kombinationen af studier og meditation er faktorer, som alle aspiranter må 
beskæftige sig med, når de forsøger at skabe denne nødvendige integration og et 
liv, der er dedikeret til tjenestearbejde. Derefter kan de betræde det accepterede 
discipelskabs vej uden forsinkelser.

Indvielse kan defineres som en krisesituation, hvor bevidstheden bevæger sig over 
grænsen til en åbenbaring. Det skaber en stærk spænding mellem modsætningernes 
par − og aspiranten står i midtpunktet. På dette stadie er det aspiranten selv, der 
skal tage beslutning om at fortsætte mod lysets port, eller indtil videre fortsætte 
med den gamle levemåde. En pludselig impuls kan give en bredere forståelse af 
planen og af den rolle aspiranten skal spille, og det man medføre, at det er vejen 
mod lysets port, der vælges. Men hvis impulsen og forståelsen udebliver, leves li-
vet som tidligere. Men igen og igen vil aspiranten blive konfronteret med denne 
valgmulighed, indtil der tages et bevidst valg, og udviklingen fortsætter mod lysets 
port.

Der er efterhånden en del, der nærmer 
sig 2. indvielse. Andre har taget eller 
er ved at tage højere indvielser. Der er 
også gjort forsøg med gruppeindvielse. 
Sidst i 1940’erne skrev den tibetanske 
mester, at der endnu kun var foretaget 
foreløbige forsøg med gruppeindvielse. 
Årsagen var, at Hierarkiet først måtte 
finde disciple, der følte sig forpligtet og 
seriøst engageret i arbejdet, og med 
en udstråling, der ”skinnede igennem” 
i tilstrækkelig grad. De skulle være i 
besiddelse af en bestemt egenskab 
og kvalifikation, som kunne indgå i et 
samspil med deres meddisciple, som 
ville være tilstrækkelig til at skabe 
sammenhold, og som ville være stærkt 
nok til at udligne personlige fordele og 
ulemper.

Tibetaneren oplyste også, at gruppe 
efter gruppe var blevet testet af forskel-
lige mestre i forskellige dele af verden, 
og dengang han skrev dette, havde 
forsøgene ikke været en succes. Dette 
gælder dog kun selve gruppens mål. I 
relation til de enkelte disciples udvikling, 
var der ikke nødvendigvis tale om dår-
lige resultater.

Denne oplysning gav den tibetanske mester sidst i 1940’erne. I nutiden er der 
mange forsøg med grupper − forsøg, der ikke nødvendigvis har gruppeindvielse 
som deres specifikke mål, men som har en målsætning, der er i overensstemmelse 
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med planen og indirekte opfylder og udvikler mange af de grundlæggende evner. 
De fleste af disse gruppeforsøg er langsigtede, og resultaterne bliver ikke evalueret 
før engang i det 21. århundrede.

Menneskeheden er tynget af kriser af enhver art, og problemerne har tendens til 
at fjerne fokuseringen fra den åndelige hensigt. Men ser man tilbage over årene, 
vil man kunne opdage nogle specielle åndelige begivenheder, der har været i over-
ensstemmelse med den hierarkiske plan:

1. Oplysning om Den Nye Tidsalders lære − åndsvidenskaben. Den infor-
merer om den nye psykologi, personlighedskontrol og mysterierne i 
Gudsriget.

2. Grundlæggelse af de første esoteriske skoler, hvor der undervises i den 
nye form for discipelskab og om, hvordan man i praksis kan leve op til 
det. Flere af disse skoler findes allerede, og Arkanskolen er en af dem. 
Skolerne forbereder eleverne til fremtidens esoteriske skoler.

3. En relativ udbredelse af kendskabet til Den Nye Verdenstjenergruppe 
og af dens arbejde.

4. Der er skabt en struktur af den nye discipelgruppe, der repræsenterer 
en spæd begyndelse på en objektiv manifestation af de subjektive 
ashramer. I Den Nye Tidsalder vil antallet blive mangedoblet, og de vil 
videreføre arbejdet med at integrere de indre og ydre grupper og at 
fremme væksten af Gudsriget på Jorden.

En gruppe seniorindviede, der består af to orientalske indviede (den tibetanske 
mester er den ene) og fem indviede fra den vestlige verden, har ansvaret for den ydre 
manifestation − herunder udgivelse af esoterisk litteratur, oprettelse af esoteriske 
skoler og oplysning af den offentlige mening. Den tibetanske mester Djwhal Khul 
beskrev engang sin rolle som ”sekretær, organisator og kontaktperson”.
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De 10 forsøgsbaserede ”sædgrupper”, der omtales i Alice A. Baileys bøger, er et 
eksempel for de grupper, der nu er ved at opstå. Der er naturligvis mange andre. 
Som navnet antyder, befinder disse sædgrupper sig i en vækstfase og i en ekspan-
sionsproces, og de vokser i stilhed. Dette stadie er meget vigtigt, og det er afhængigt 
af ”sædekornenes” sundhed og evne til at danne stærke rødder og langsomt og 
støt spire op mod lyset. Sådan bliver det vellykkede bidrag til Den Nye Tidsalder.

De 10 sædgrupper arbejder inden for forskellige områder − eksempelvis telepati, 
healing, uddannelse, regeringer, religion, videnskab, psykologi, finans, økonomi osv. 

På de første stadier er det ikke nemt at bedømme, om de nye grupper har fiasko 
eller succes − navnlig de grupper, der endnu ikke har opbygget de nødvendige stær-
ke forbindelser til lovmæssighederne på sjælsplanet. En enkel ambitiøs og illoyal 
person kan f.eks. få en gruppe til at bliver en fiasko. Til gengæld kan et uselvisk, 
ikke-kritiserende og hengivent gruppemedlem samle gruppen om at skabe et vel-
lykket resultat. Det viser, hvilken magt det enkelte menneske kan have − men 
også at et enkelt menneske kan være stærkere end selve gruppen i situationer, 
hvor den samlede gruppe ikke virkeligt forstår begreberne gruppeaktivitet, gruppe-
sammenhold og gruppedynamik.

Planen for oprettelsen af sædgrupper blev besluttet af Hierarkiet i 1931, men Den 
Nye Tidsalders grupper vil blive først blive dannet i midten af 2000-tallet. Deres 
arbejde − hvis det lykkes − er planlagt til at skabe store resultater i 2200-tallet. 
Dette kan give en idé om den store betydning, det nuværende ”skub” har givet, og 
om den tid, der kræves for at nå et hierarkisk mål.

Det store eksperiment med at uddanne grupper vil vise Hierarkiet, i hvilken grad 
menneskeheden er parat til at deltage i disse tiltag. Det vil vise præcist, hvor langt 
disciple og aspiranter er nået i udviklingen med at ofre egne interesser for at arbejde 
for gruppens formål. Det vil vise, hvor sensitive de er til at modtage instruktion og 
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vejledning som gruppe, og hvor åbne deres kanaler er til kommunikation mellem 
de ydre grupper, den indre gruppe og til de menneskemasser, som det forventes, 
at de når ud til. Hvis det lykkes, vil det skabe nye og helt anderledes tilstande, som 
menneskeheden aldrig har kendt til. Der vil opstå en ny civilisation, der vil være en 
realitet i løbet af den kommende Vandbærer-tidsalder.

Formålet med disse grupper − uanset hvem de er, og hvor de befinder sig − er, at 
de efterhånden skal udvikle tre vigtige evner:

Den første er evnen til at arbejde i og med tankestof. I den forbindelse er det 
nødvendigt, at de nye grupper, der tager fat på det nye discipelskab, skal udvikle 
telepatisk forbindelse til hinanden. Hierarkiets telepatiske evner ligger langt over 
menneskets fatteevne. Bl.a. står de i telepatisk forbindelse med Sanat Kumaras råd 
i Shamballa. De er også i stand til at etablere en øjeblikkelig telepatisk forbindelse 
med hinanden. Radio og Tv er blot et plagiat i fysisk stof af mestrenes fuldkomne 
evner til vision og television.

Det siges, at alle i menneskeheden, der har disse medfødte evner, vil udtrykke sig 
tre retninger:

1. I evnen til at være i telepatisk forbindelse med mestrene og deres med-
arbejdere.

2. I evnen til at kommunikere med hinanden når de ønsker det.

3. I sensitiv tænkning i relation til menneskeheden som en helhed.

På den måde kan en miniaturekopi af Det Store Hvide Broderskab blive etableret på 
Jorden, og i de kommende årtier vil verdens aktive disciple, de anonyme indviede i 
de mange verdensorganisationer og medlemmerne i Den Nye Verdenstjenergruppe 
automatisk respondere på den telepatiske sensitivitet hos de grupper, der arbejder 
i mestrenes mange ashramer. Alle kan arbejde hen imod dette mål, hvis tanken om 
enhed, om tjenestearbejde og frem for alt om kærlighed fastholdes.



11

Senere vil det blive muligt at give en specifik undervisning, som i stigende grad 
styrke forbindelsen, men i mellemtiden må en antydning være tilstrækkelig. Den 
skaber et fundament, og den skal accepteres og i nogen grad forstås, før arbejdet 
i disse pionergrupper kan blive en succes. Det gode råd lyder: Tænk på hinanden 
med kærlighed. Simpelthen! Kan man leve efter en regel, der tilsyneladende er så 
enkel? På den måde vil discipelgruppens æteriske legeme blive besjælet af kær-
lighedens gyldne energi og lys, og et netværk af lys vil blive opbygget. Det vil først 
skabe et fokuspunkt af energi i menneskehedens æteriske legeme og derefter også 
i planetens æteriske legeme.

Den anden vigtige evne, som disciplen 
skal udvikle, er intuitionen. Når den bru-
ges rigtigt, bliver disciplen i stand til at 
erkende sandheden med klarhed og at 
se den uden blændværk og illusion på de 
tre planer. (Mentalplanet, astralplanet 
og det fysiske plan). Når intuitionen 
begynder at fungere, kommer disciplen 
i berøring med planen i sin helhed, 
og den gør det muligt at opleve alt 
som en helhed. Udviklingen af denne 
evne vil medføre, at der skabes en 
verdensomspændende erkendelse af 
planen, som bliver den højeste grad af 
intuition, man kan opnå i den nuværende 
verdenscyklus. Når planen fornemmes, 
forstår man, at alle væsener er en en-
hed, at evolutionen fører til syntese, og 
at det guddommelige mål er enhed. Alt 
liv og alle former ses i deres virkelige 
perspektiv. Det skaber den rette sans 
for værdier og tid. Hvis planen alene kan 
opfattes delvist, og når den fortolkes på 

anden og tredje hånd, kan medføre spildt arbejde og forkerte motiver.

En tredje vigtig evne skal udvikles. Det er evnen til at heale. Denne evne kendetegner 
alle sjæle uanset stråle. Arbejdet er først lige begyndt, og gruppebevidsthed er 
stadig både begrænset i sin udvikling og så uklart polariseret, at det næsten er 
umuligt at beskrive de muligheder, der venter forude. Når disciple har lært at være 
uselviske, magnetiske og udstrålende, vil bestemte guddommelige kræfter, som 
kan styrke og genopbygge, og som kan fjerne det onde og helbrede de syge, blive 
frigivet til menneskeheden. Foreløbig har arbejdet inden for det medicinske område, 
healingsområdet og de forskellige terapiformer kun givet begrænsede resultater − 
dvs. at responsen på impulserne til at udvikle de potentielle kræfter ikke har været 
tilstrækkelig indtil nu.

Tre vigtigste evner
Dermed er der givet et indblik i de tre vigtigste evner, som det åndeligt indstillede 
menneske kan udvikle:
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1. Telepati − at modtage og overføre tanker telepatisk.

2. Intuition − en intuitiv forståelse og evnen til at kommunikere sandheden 
i forståelige begreber, samt en senere virkeliggørelse af det, der intuitivt 
er modtaget (en højere form for et skabende arbejde).

3. Healing − at nå til forståelse af healingsenergien og -kræf terne, vil sene-
re få menneskeheden til at føle sig genfødt. Andre åndelige evner og 
anlæg, der er under udvikling, er alene sidegrene til disse tre vigtigste 
evner. 

Den tibetanske mester siger desuden, at disciplenes evne til at arbejde i harmoni og 
i samklang med Hierarkiet, at samarbejde med mange andre discipelgrupper og at 
udsende lys og åbenbaring til menneskeheden, vil senere blive en realitet, og den 
er allerede langt mere aktivt og kraftfuld, end man forestiller sig. Disse muligheder 
er − set fra Hierarkiets synsvinkel − allerede kendsgerninger.

Et forsigtigt skøn viser, at det bliver nemmere at vandre discipelskabets vej. Når alt 
kommer til alt, kan intet forhindre planen i at nå sit mål. Det er alene et spørgsmål 
om tid.
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Nøgleordet for meditationen i Skorpionens tegn er:

”Kriger er jeg,
og fra kampen står jeg sejrrig frem.”
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