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SKYTTENS TEGN
Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

Af Jim Bourne

(Oversættelse Ebba Larsen)

Overalt på Jorden holdes der fuldmånemeditationer, og derfor er der god grund til 
at spørge, hvorfor man afholder disse månedlige meditationer, og hvad hensigten 
og formålet er med dem.

Man begyndte at mødes for at meditere ved fuldmåne i 1940’erne. Det var en af de 
opgaver, som den tibetanske mester Djwhal Khul ønskede realiseret og udviklet. Han 
sagde, at det var et pionérarbejde i forbindelse med etableringen af den kommende 
nye verdensreligion, der ville fokusere på fuldmåneperiodernes energier. Han sagde 
også, at på trods af at der allerede afholdes fuldmånemeditationer i de fleste lande, 
så er arbejdet kun på begynderstadiet. Han tilføjede, at det endelige mål med disse 
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meditationer var at fungere som en enhed, der binder Østen og Vesten sammen, 
så kristendommen, hinduismen og buddhismen får en mere tæt relation. Alle, der 
ønsker at deltage i meditationsarbejdet, skal se det som en speciel opgave, der 
praktiseres i overensstemmelse med den hierarkiske hensigt.

Nøgleordet for Skyttens tegn er: ”Jeg ser målet. Jeg når dette mål, og derefter 
ser jeg et andet”. Den impuls, der påvirker Skyttens tegn, består af fokusering, 
handling og bevægelse fremad mod et mål. Derfor er emnet ”mål” − individuelle 
mål, gruppers mål, menneskehedens mål, hierarkiske mål − og endnu højere mål.

Det progressive forløb med at nå mål og skabe resultater kan sammenlignes med 
en indvielsesproces − uanset om det gælder et menneske, en Planetlogos, en 
Sollogos eller et endnu højere væsen. Åndsvidenskaben antyder, hvordan man får 
en ægte forståelse af en indvielsesproces. Det sker ved at huske, at indvielse er 
en udviklingsproces, der giver større og større indsigt.

Indvielse vil dybest set sige, at en række dybe erkendelser udvides yderligere. 
For mennesket betyder det bl.a. en gradvis erkendelse af, at intet menneske er 
alene. Der er andre, som arbejder mod samme mål. Derfor er en klar og præcis 
opfattelse af, hvilken gruppe man tilhører, vigtig. Opfattelsen skal ikke baseres på 
ønsketænkning, men at man deltager i et reelt samarbejde på det fysiske plan.

En af sjælens mest fremtrædende karakteregenskaber er, at den rummer et 
omfattende potentiale, der uundgåeligt udvikler syntese og opfattelse af universalitet. 
Et menneske har evnen til at forstå mange retninger. Det kan sammenlignes med 
en linje, der tegnes fra midten i en cirkel ud til mange punkter i cirklens omkreds. 
Efterhånden som mennesket klatrer opad mod toppen på indvielsens bjerg, 
bliver det område, der kan overskues, gradvis større og større. Til sidst bliver 
perspektivet meget stort og meget detaljeret. F.eks. bliver et menneskes bevidsthed 
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mere omfattende i planetarisk forstand, fordi de fem store indvielser − som alle 
mennesker engang vil tage − giver en bevidsthedsudvidelse, der medfører, at det 
kan respondere på alle stadier i planetens bevidsthed. Samtidig udvikles der en 
stadig større sensitivitet, som gør det muligt intuitivt at opfatte påvirkninger fra 
solsystemets andre planeter. 

Disse begreber kan udvides til det større univers. Man behøver bare at gå ud en 
stjerneklar nat for at se de mange millioner sole og konstellationer, der er synlige 
for det blotte øje, og som stiger i antal til hundreder af milliarder, når man ser det 
gennem et teleskop. Åndsvidenskaben gør opmærksom på, at ”rummet er et væsen”, 
og at hele ”himmelrummet” er den objektive manifestation af dette væsen − ikke 
den synlige fremtoning, men den objektive. Med andre ord er rummet ifølge sin natur 
æterisk, og rummets vitale legeme består af konstellationernes, solsystemernes og 
planeternes æteriske legemer.

Naturvidenskabelige observationer har vist, at næsten 80% af Universets stof 
består af andet end stjerner, støv og luftarter. Det usynlige ”stof” kaldes ”sort” stof. 
Inden for kosmologien er man overbevist om, at det ”sorte” stof rummer nøglen til 
Universets endelige skæbne. I 1920’ere skrev den tibetanske mester Djwhal Khul, 
at det, man kan se gennem teleskoperne, er den faste fysiske manifestation af 
mange millioner intelligente eksistenser, og at det kun er 1/7 af de synlige planeter, 
der er i inkarnation. De 6/7 er ude af inkarnation og fungerer på andre planer end 
det fysiske og afventer inkarnation. 

Milliarder af mennesker befinder sig i en lignende situation, hvis de opfattes som 
mikrokosmiske væsener, der udgør Jordens menneskehed. Det er kun en relativ 
lille del af sjælene, der er i fysisk inkarnation. De fleste venter på deres tur til at 
inkarnere. Det kan ikke umiddelbart iagttages, men disse utroligt mange milliarder 
af mennesker har − uanset om de er synlige eller usynlige, og uanset om de er i 
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eller ude af inkarnation − hver sit netværk, der påvirker dem. Og de har kommuni-
kationssystemer og karmiske relationer, der består af langt større grupper end fa-
milie, venner og medarbejdere.

Det samme gælder de kosmiske, de solare og de planetariske Logoi. De har hver 
deres netværk, der påvirker dem og deres karmiske relationer. Det siges endda, at 
solsystemet (og dermed Jorden) er en del af et gigantisk kosmisk væsen, der kal-
des ”Den, om hvem intet kan siges”. Ifølge den tilgængelige (men begrænsede) in-
formation består den kosmiske skabnings manifesterede legeme af syv solsystemer, 
hvoraf vores er det ene. For at danne sig en forestilling om størrelsen af dette enorme 
væsens omfang, svarer de syv stjerner i Store Bjørn til hovedcentret, og zodiaken 
er en tolvbladet lotus i dette kosmiske væsens tusindbladede lotus. Vores solsystem 
(og dermed Jorden) er en del af denne gigantiske enhed. Mennesket eksisterer, 
fordi disse kræfter eksisterer. Mennesket lever evigt, fordi de lever evigt. Og fordi 
de lever i et legeme i tid og rum, gør mennesket det samme.

Det er et komplekst og indviklet netværk, der befinder sig langt ud over det, men-
nesket kan fatte. Det man imidlertid ved er, at de syv solsystemer har en nær relation 
og energimæssig (astrologisk) tilknytning til stjernebilledet Store Bjørn, Plejadernes 
Syv Søstre og til Sirius. Fra disse kilder udstråler der kraftfulde påvirkninger, som 
skaber virkninger både for det enkelte menneske og for menneskeheden som en 
enhed.

Hvad er formålet med at give disse informationer? Årsagen er, at sådan arbejder 
Hierarkiets mestre. De præsenterer bestemte begreber, relationer og paralleller, der 
kan føre til åbenbaringer. Mestrene giver impuls til en tanke, der beskriver et symbol 
eller skitserer en idé. Efterhånden som mennesket reflekterer over impulserne, og 
efterhånden som de intuitive i menneskeheden opfatter tanken, vil den være som 
et ”tankefrø”, der til sidst begynder at blomstre og udfolde en vision, der vil hjælpe 
menneskeheden nærmere til målet.
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Når man vil forstå åndsvidenskab, skal man altid gå fra det universelle til det spe-
cielle. Det er nødvendigt at relatere menneskets organisme til den større organisme, 
som planetens livsvæsen fungerer i. Så vil man se menneskets sjæl som en uen-
delig lille del af verdenssjælen. Denne verdensenergi − hvori ”vi lever, ånder og 
er”1 − er et levende og organiseret legeme for Planetlogos. Energier cirkulerer 
konstant gennem dette legeme, som er i konstant bevægelse. Energierne styres og 
kontrolleres fra Planetlogos’ hovedcenter. De skaber områder med hvirvlende kraft 
og centrale spændingspunkter i planetens manifestationslegeme.

Planeten har tre vigtige kraftcentre − det ene er Shamballa, der er planetens 
hovedcenter − det andet er Hierarkiet, der er planetens hjertecenter − og det tredje 
er menneskeheden, der er planetens halscenter. Viljesenergien er fokuseret i Sanat 
Kumara, (som i den kristne Bibel kaldes ”den Gamle af dage”). Sanat Kumara er 
Shamballas Herre. Kærlighedskraften fokuseres via Hierarkiets to ophøjede mestre 
− Buddha og Kristus − der samarbejder om at udvikle Planetlogos’ hjertecenter. 
Buddha repræsenterer hovedcentrets tolvbladede lotus, og Kristus repræsenterer 
hjertecentrets tolvbladede lotus. Den kraft, der udstråler fra menneskeheden − 
planetens halscenter − er kræfter fra 3. stråle for intelligent aktivitet. Det siges, at 
på nuværende tidspunkt repræsenteres halscentrets lotusblade af nogle af verdens 
ledere, som er ansvarlige for at skabe den nye verdensorden, der hurtigt vil forandre 
både civilisation og kultur.

Det er vigtigt at huske, at resultatet af energiernes påvirkning afhænger af legemets 
tilstand. Det enkelte menneske vil reagere på de indstrømmende energier på en 
måde, der svarer til kvaliteten af legemets tilstand og udvikling. Man skal også huske, 
at energi enten kan misbruges til egoistiske mål eller bruges i overensstemmelse 
med sjælens hensigt. Målet for den enkelte discipel er at forvalte kraft på en måde, 
der skaber konstruktive og gode resultater.

1 Apostlenes Gerninger, kap. 17, 28
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Det er nemmere at forstå målene og resultaterne, hvis man studerer Planetlogos’ 
stråleopbygning. Planetlogos’ monade er på 1. stråle for vilje. Sjælen er på 2. strå-
le for kærlighed-visdom. Personligheden er på 3. stråle for intelligent aktivitet. Da 
Planetlogos inkarnerede (i denne meget lille planet), var det hans opgave at hjælpe 
Sollogos i arbejdet med at udtrykke guddommens viljesaspekt. 1. stråles viljesenergi 
i et 2. stråle solsystem skaber en dynamisk demonstration af viljen-til-det-gode. 

I løbet af 1900-tallet påvirkede energien fra Shamballa Jordens halscenter direkte 
− dvs. menneskeheden. Resultatet er, at menneskeheden nu er kommet i fokus 
i relation til den guddommelige hensigt og er blevet et vigtigt mål for 1. stråles 
kraft. Det skyldes ikke menneskehedens udviklingstrin, for det har kun sekundær 
betydning. Det skyldes Sanat Kumaras egen vilje, fordi Jorden forbereder sig til den 
4. kosmiske indvielse. Denne indvielse kræver nyorganisering af de energier, der 
strømmer gennem planetens halscenter − ”centret, der kaldes menneskeheden”. 
Det resulterer i en reorganisering af selve centret, der medfører manifestation af 
aspekter og kvaliteter, som man endnu ikke har kendskab til, på trods af at de altid 
har været indeholdt i energierne.

Udover Shamballa-kraftens påvirkning frigør Sanat Kumara nye energier i form-
aspektet − dvs. energier, der påvirker alt liv i alle naturriger. I menneskets æteriske 
legeme er der syv centre, der fungerer som kanaler for stråleenergi. Det samme 
gælder i planetens æteriske legeme. Der er fem aktive centre på planeten. De fun-
gerer som fokuspunkter for åndelig energi, og de stimuleres og vitaliseres bevidst. 
De indstrømmende energier giver håb for fremtiden, men indtil videre har de skabt 
mange nedbrydende og katastrofale virkninger i det materialistiske menneskes liv. 

De fem centre er Genève, London, New York, Darjeeling og Tokyo. De svarer til 
menneskets fire centre op langs rygsøjlen − rodcenter, sakralcenter, solar plexus 
center og pandecenter. Nogle af planetens centre giver primært udtryk for sjæls-
energi og andre for personlighedsenergi. Nogle påvirkes af Shamballa og andre af 
Hierarkiet. Der findes desuden to centre, som endnu er relativt inaktive i relation 
til påvirkning af livet på Jorden, og de vil fortsat være inaktive i lang tid fremover.
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Den energi, der kanaliseres via Genève, kommer fra 2. stråle for kærlighed-vis-dom. 
I den nuværende periode lægges der størst vægt på energiens generelle kvaliteter. 
Området, der påvirkes, omfatter hele det europæiske kontinent herunder Rusland. 
Den energi, der er udgår fra London, kommer fra 1. stråle for vilje og kraft i sit 
opbyggende aspekt − ikke i sit nedbrydende aspekt. Energien stimulerer tjeneste 
for helheden, og målet er at lade loven om syntese komme til udtryk. Det er Den 
Nye Tidsalders energier, der strømmer fra Shamballa. Området, der påvirkes, er 
primært De Britiske Øer. Den energi, der udgår fra New York og påvirker hele det 
amerikanske kontinent, stammer fra 6. stråle for hengivenhed og idealisme. USA’s 
sjælsstråle er 2. stråle, og USA’s nøgleord er: ”Jeg oplyser vejen”. Et af målene er 
at nedbryde den gamle orden med egoisme, separatisme og undertrykkelse og at 
indlede en ny verdensorden med forståelse, deling og fred.

Den energi, der udgår fra Darjeeling, kommer fra 1. stråle for vilje og kraft, og 
området, der påvirkes, er Indien og en stor del af Asien. Indiens sjæl er på 1. stråle, 
og det er årsagen til, at den første virkning af den indstrømmende Shamballa-kraft 
har været stimulering af viljen-til-magt hos alle diktatorer − uanset om de har ønsket 
at være et lands diktator, diktator for en gruppe eller en af de mindre diktatorer − 
eksempelvis tyrannen i hjemmet. De kræfter, der strømmer fra Tokyo, stammer fra 
1. stråle i sit laveste og mest materialistiske aspekt. Området, der påvirkes, er det 
fjerne Østen. Japan er blevet styret af sjælsstrålen via nationens lederes bevidsthed, 
og Japans personlighed på 7. stråle har responderet på impulsen fra 1. stråle, og 
det er årsagen til tidligere uheldige holdninger og handlinger.

De indstrømmende energiers virkning på menneskeheden − planetens halscenter 
− vil indlede en tidsalder med langt større skabende aktivitet end i den nuværende. 
Der bliver tale om aktiviteter og handlinger, som aldrig tidligere er set, og som 
vil vise sig inden for alle menneskelivets områder. Den progressive og skabende 
optrapning kan ikke undgå at skabe store vanskeligheder for de, der er aspiranter 
til indvielse, for mikrokosmos gennemgår − i sine mindre processer − det samme, 
som Planetlogos gennemgår i en overordnet kosmisk proces.
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Menneskeheden er inde i en skabende proces, og når denne proces synkroniseres 
med planetens overordnede skabende aktivitet, vil der uundgåeligt opstå en periode 
med store uroligheder, der vil påvirke ethvert menneske. Det er årsagen til den 
afsporede seksualitet, man ser overalt med hæmningsløshed og skilsmisser. Den 
tibetanske mester siger, at det er tegn på, at menneskeheden gradvis vil udvikle 
en kreativitet af så store dimensioner, at verden vil blive positivt overrasket.

Nationer har centre ligesom alle levende væsener − fra dyret og op til mennesket 
− og det vil være et interessant studie at udforske disse centre og finde ud af, 
hvilken energitype, der strømmer igennem dem. I USA fungerer Chicago som solar 
plexus center. New York er halscenter, Washington er hovedcenter, og Los Angeles er 
hjertecenter. I Tyskland er München hjertecenter, Nürnberg er hovedcenter, og Berlin 
er halscenter. London er Englands hjertecenter (og midlertidigt også hovedcenter). 
I Commonwealth er Ottawa halscenter, og Sydney er solar plexus center.

Hierarkiet har udviklet en videnskab, der kan afsløre de muligheder, der ligger latente 
i enhver nation. Man vil kunne se nationernes potentialer, resultater og fremskridt − 
og om der er forhindringer for fremskridt. Det afsløres ved at måle lyset i centrene 
og ved at øge eller reducere deres vibration. Ved hjælp af denne videnskabelige 
metode kan Hierarkiets mestre lægge langsigtede planer og finde ud af, hvordan de 
enkelte nationer reagerer på stimuleringen, og om deres udvikling er som ønsket.

Endnu engang kan man spørge, hvordan disse informationer kan gavne menneske-
heden midt i en urolig og kaotisk verden. En vision af planen − selvom den nødven-
digvis er uklar − kan sammenlignes med proportionssans og sikkerhed. Visionen kan 
medføre en nødvendig nyvurdering af de eksisterende værdier, og det vil afsløre, 
at der er både hensigt og mål bag alle dagliglivets problemer og lidelser. 

Bevidstheden udvides og bliver mere omfattende, efterhånden som man studerer 
omfanget af det planetariske livs visioner, og desuden relaterer visionerne til det 
enkelte menneske og alt liv på planeten. Den tibetanske mester siger, at det plane-
tariske perspektiv har langt større betydning, end menneskets evne til at forstå sin 
egen øjeblikkelige plads i den store helhed.
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Nøgleordet for Skytten er:

Jeg ser målet. Jeg når dette mål,
og derefter ser jeg et andet.
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