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SORTE HULLER
set i relation til
GAYATRI

Af Muriel E. Powlett
Fra The Beacon

(Oversættelse: Ebba Larsen)

GAYATRI

Du som giver næring til Universet,
Fra hvem alle ting udgår,

Til hvem alle ting vender tilbage,
Afdæk for os den sande åndelige Sols ansigt,

Skjult bag en skive af gyldent lys,
at vi må kende sandheden,
og gøre vores fulde pligt,

på vor rejse til dine hellige fødder.

“Gayatri er en af de ældste invokationer eller mantraer, som mennesket 
har kendskab til. Gayatri indeholder både kraft til målsætning, kærligheds-
energi og sandhedens lys. Gayatri åben barer menneskets relationer som 
en vertikal koordinering med kilden til al energi og som en horisontal 
tjeneste med rigtig brug af al energi. Gayatri er et kraftfuldt og brugbart 
redskab i relation til indstrømningen af Den Nye Tidsalders energier.”1

1 Fra et World Goodwill kort.
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Gayatri er blevet brugt gennem mange tidsaldre som en invokation, men mon den 
indeholder ny indsigt for mennesker, der lever i dette århundrede? Findes der mon 
et budskab i Gayatri, som menneskeheden er parat til at modtage på nuværende 
tidspunkt? De fleste esoteriske bøger henvender sig til mennesker på alle niveauer. 
Som følge af bevidsthedsudvidelse og intellektuel kapacitet har menneskeheden 
fået evne til at studere læren i den tidløse visdom, og til at bruge de guddommeligt 
inspirerede tanker til løsning af nutidens problemer og spørgsmål. Derfor må det 
være rigtigt at gennemgå Gayatri for at få mulighed til at se, om dens budskab kan 
kaste større lys på den åndelige vej.                    

I meget gammel tid så magikerne op mod himlen for at få hjælp til at forklare de 
begivenheder, der påvirkede Jorden, (magikerne var dengang de vise mænd, der 
bl.a. omtales i juleevangeliet). Så sent som i renæssancen brugte europæiske 
regeringer magi til at skaffe sig vejledning i statslige sager. De, der studerer den 
tidløse visdom, bør også være interesseret i udviklingen af de videnskabelige 
områder, fordi Universet fortsætter − som det altid har gjort gennem alle tidsaldre 
− med at give menneskeheden symboler, der repræsenterer åndelige realiteter.

Ifølge Gayatri findes en åndelig Sol, der er skjult for menneskets øjne. Den er kilden 
til og opretholderen af alt liv og er det endelige udviklingsmål for alle eksistenser. 
Den tibetanske mester Djwhal Khul siger i sin lære, at “... den kosmiske Logos, der 
er forbundet med Sollogos, befinder sig skjult ved galaksens midtpunkt, som vores 
solsystem kredser om, og som kaldes ’den centrale åndelige Sol’.”2 Der refereres 
her til galakses centrum.

Solsystemet er en del af den store kosmiske galakse, som kaldes “Mælkevejen”. 
Selvom forskere i længere tid har haft kendskab til mange galaksers eksistens, har 
de dog ikke været i stand til at lokalisere centrum i vores egen galakse. Men nu 
har astrofysikere ikke alene præciseret lokaliteten af centrum, de har også kunnet 
afgøre, at dette centrum består af et “sort hul”. Man kan sige, at et sort hul skabes, 
når en massiv stjerne kollapser og bliver et område i sfæren, hvor tyngdekraftens 
tiltrækningskraft er så ufattelig kraftigt, at selv lys ikke kan slippe ud fra det. Det 

2 Alice A. Bailey: Indvielse, menneskelig og solar, s. 143
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kaldes et “hul”, fordi det absorberer de stjerner og alt andet, der befinder sig i 
nærheden. På samme tid er et område omkring et sort hul meget stærkt lysende 
og det frigør store mængder af energi. Området bliver oven i købet mere og mere 
lysende, efterhånden som det sorte hul absorberer nærliggende stjerner. Et sort 
hul er dog helt usynligt for menneskeheden på dette stadie af dens udvikling. 
Derfor har forskerne kun mulighed for at ”observere” det ved hjælp af matematiske 
beregninger. Forskerne opfatter i virkeligheden et sort hul som en gåde, for det 
kan både indeholde et utroligt tæt sort mørke og samtidig en utrolig stærk lysende 
udstråling, men ingen af delene kan ses med det blotte øje.

Centrum i et sort hul kaldes “singularitet”.3 Det er et interessant udtryk set fra en 
esoterisk synsvinkel. Men for forskerne er en singularitet det punkt, hvor stof er 
reduceret til enorm komprimeret tæthed, og hvor tyngdelovens træk opnår den 
største styrke. Som konsekvens mener man, at i midtpunktet i et sort hul ophører 
rum og tid med at eksistere. Men ingen ved helt præcist, hvad en singularitet 
indeholder. Nogle forskere er kommet frem til den opfattelse, at det var en eksplosion 
af en singularitet i et sort hul, der var begyndelsen til det “Big Bang”, som førte til 
skabelsen af det fysiske univers.

Mon dette centrum af stærkt lys og energi også kan opfattes som et symbol på den 
åndelige realitet, der nævnes i Gayatri? Det er derfor interessant at se på, om de 
videnskabelige data og den tibetanske mesters lære stemmer overens med nogle 
af linjerne i Gayatri.

3 En matematisk singularitet er et punkt, hvori en matematisk funktion går mod uende-
ligt, eller på andre måder opfører sig “mystisk”. En gravitationel singularitet er et punkt, 
hvori en masse går mod uendeligt. Dette forårsager en uendelig krumning af rumtiden − 
herunder sorte og/eller hvide huller.
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“... Den sande åndelige Sol, der er skjult bag en skive af gyldent lys ...“
Gayatri siger, at den sande åndelige Sol er skjult bag en skive af gyldent lys. Den 
enorme lysstyrke øges af det store antal stjerner, der kredser om et sort hul. Fra 
Jorden kan man se tusinder af stjerner med det blotte øje. Men de millioner af 
stjerner, som findes ved Mælkevejens centrum, er man kun i stand til at se som 
en stor hob af stjerner, og det er dem, der styrker det fantastiske lys, som er 
karakteristisk for sorte huller.

“... Afdæk for os den sande åndelige Sols energi ...“
Kosmisk støv skjuler galaksens centrum og dets sorte hul, så det er umuligt at få 
øje på det. Men i august 1966 forbandt et team af forskere fra Caltech − inklusiv 
dr. Eric Becklin − en detektor med infrarøde stråler til et teleskop for at udforske 
himlen ved Mt. Nilson Observatoriet i San Gabriel bjergene i det sydlige Californien. 
Denne detektors infrarøde stråler var i stand til at indfange signaler fra stjerner 
omkring Mælkevejens centrum, der er lokaliseret nær stjernebilledet Sagittarius 
(Skytten).  På den måde blev dr. Eric Becklin og de øvrige i teamet de første, der 
kunne se stjernerne ved galaksens centrum. Dr. Becklin beskrev “sløret” over galak-
sens centrum på denne måde:

“Der findes så meget støv mellem Jorden og galaksens midtpunkt, at 
det er helt umuligt at trænge igennem det. Man kan ikke se stjernerne 
i galaksens centrum, selv ikke med de kraftigste teleskoper. Men de 
infrarøde stråler kan trænge igennem støvet, fordi deres bølgelængde er 
længere, og den form for støv følger de infrarøde bølger.”4

Set fra en eksoterisk synsvinkel er det, der var skjult, nu blevet åbenbaret ved 
hjælp af teknologi. Efterhånden vil det sorte hul absorbere al støvet, og dermed 
bliver galaksens centrum synligt.

Relationen mellem galaksens centrum og stjernebilledet Sagittarius har også en 
anden betydning, der er baseret på den tibetanske mesters lære. I bogen Esoterisk 
Astrologi siger Tibetaneren:

“... Sagittarius styrer menneskenes evolution, ligesom Solen gjorde det i 
dette tegn, da Hierarkiet begyndte at nærme sig planeten for at stimulere 
dens livsformer”.

4 Public Broadcasting System, Nova: “Monster of the Milky Way”, 31. okt. 2006.
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Han tilføjer:

“Et studie af menneskehedens horoskop med alle de forskellige udvik-
lingsstadier ... vil vise, at hver gang et menneske bliver påvirket af Sag-
ittarius-energierne, så er det for at stimulere det til at nyorientere sig mod 
nye og højere mål, og for at påvirke det til at fokusere sin opmærksomhed 
på at udvikle nogle grundlæggende og styrende formål”.5

Derfor kan processen med at synliggøre alt, der befinder sig i umiddelbar nærhed 
af galaksens centrum og stjernebilledet Sagittarius, antyde, at menneskenes 
bevidsthed er begyndt at udvikle sig frem til et højere niveau og med et højere 
formål.

“... Fra hvem alle ting udgår ...“
Selvom der ikke er enighed blandt forskerne om, hvordan galakser skabes, så 
er der flere, der mener, at supermassive sorte huller opstår i de tidlige stadier af 
galaksers skabelse, når disse systemer kun indeholder nogle få stjerner. Og når 
de sorte huller udvikles under en galakses skabelse og frigør en enorm mængde 
energi, så bidrager de sandsynligvis til udvikling af selve galaksesystemet. Derfor 
må alt i den slags systemer oprindeligt kom me fra en stor kilde af lys og energi.

“... Til hvem alle ting vender tilbage ...“
Flere af forskerne forudsiger, at et sort hul ved Mælkevejens centrum vil absorbere 
alle stjernerne inklusiv Solen og planeterne i solsystemet. Set fra et eksoterisk 
perspektiv er dette en dyster forudsigelse, selvom det først vil ske i en meget fjern 
fremtid. Men det er egentlig kun det rent synlige af hele galaksen, der vil kollapse 
ind i det sorte hul, ind i “singularitet” − dvs. at alt, der blev skabt ved galaksens 
begyndelse, returnerer til kilden. De studerende af den tidløse visdom bør imidlertid 
se frem til denne begivenhed, for den repræsenterer en kulmination af en meget 
omfattende evolutionscyklus − ikke kun for Jordens beboere, men for alle væsener 
i hele galaksen.

5 Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 167.
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“... At vi må kende sandheden ...”
Forskerne betragter et sort hul som en “gåde”, fordi der er meget, som endnu er 
helt ukendt, som f.eks. − hvordan et sort hul bidrager til galaksens evolution.

“Et sort hul kræver en af de mest interessante og usædvanlige former 
for tænkning i al forskning. Det er gådefuldt, fordi det repræsenterer de 
fysiske love i de mest ekstreme områder, man kan forestille sig. Det er 
hinsides al erfaring.”

Steve Ritz, Astrofysiker, NASA Goddard Space Flight Centre.6

Ovennævnte viser, at sløret endnu kun er fjernet delvist. Man kender heller ikke 
den åndelige sandhed, selvom man er i stand til at opfatte den symbolsk, men i 
den esoteriske lære findes der mange antydninger om emnet. Man kan forestille 
sig et massivt sort hul omkranset af et stærkt udstrålende lys som et stort fast 
punkt i midten af en cirkel. I den esoteriske filosofi er punktet inde i cirklens midte 
et meget gammelt åndeligt symbol. Det kaldes også “juvelen i lotusblomsten” i 
relation til en individuel evolution. Det betragtes desuden som det centrale punkt 
i alle livsformer, lige fra et atom til hele solsystemer.7

Den tibetanske mester oplyser, at “al manifestation og ethvert krisepunkt symboliseres 
med det gamle symbol, der viser et punkt i en cirkel, dvs. et kraftcenter omgivet 
af en indflydelsessfære eller aura. Dette symbol viser den omfattende problematik, 
der vedrører en afslutning på verdens blænd værk og illusion, som dybest set ligger 
bag den nuværende intense situation og verdenskatastrofe”. Han fortsætter med at 
forklare, at muligheden for at nedbryde og opløse blændværk og illusion helt klart 
er centreret hos de to avatarer, Buddha og Kristus. 

6 Public Broadcasting System, Nova: “Monster of the Milky Way”, 31. okt. 2006.
7 Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 280-81.
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Tibetaneren præciserer:

“I blændværkets verden − astralplanet og følelsernes område − kom et 
lyspunkt til syne. Lysets herre, Buddha, påtog sig at være brændpunkt 
for den illumination, der til sidst ville gøre opløsning af blændværk mulig. 
I illusionens verden − det mentale plans verden − trådte Kristus, selve 
Kærlighedens Herre, frem − han som selv legemliggjorde Guds tiltrækken-
de viljekraft. Han påtog sig at nedbryde illusion ved (med kærlighedskraft) 
at tiltrække alle menneskehjerter, og han formulerede denne beslutning 
med ordene “Og når jeg er blevet ophøjet fra Jorden, vil jeg drage alle 
til mig”. (Johannes, 12.32). På det udviklingstrin, som menneskeheden 
til den tid vil have nået, vil den åndelige intuitive forståelse, sandhedens 
og de guddommelige tankers verden stå åbenbaret. Resultatet vil være, 
at al “illusion vil forsvinde”.8

Menneskehedens voksende evne til at opfatte “sandheden og de guddommelige 
tanker” styrkes ved at udvikle intuitionen, der er en af sjælens kvaliteter. Den 
mulighed, at det vil føre til eliminering af blændværk og illusion, er som en smuk 
drøm, der går i opfyldelse.

“... Og udføre vores fulde pligt ...“
Som tidligere nævnt ligger galaksens centrum i nærheden af stjernebilledet 
Sagittarius. Den esoteriske lære siger: “I Sagittarius oplever man en begyndende 
tjeneste for det Ene Livsvæsen i betydningen tjeneste for Hierarkiet, dvs. man 
lader tjenestebegrebet komme til udtryk på planeten”.9 Som konsekvens udvikler 
man bevidstheden ved at tjene menneskeheden og gradvis ved at tjene Hierarkiet. 
Synliggørelsen af galaksens fysiske centrum er en indikation på dette skridt i 
udviklingen og en antydning om fremtidige skridt for hele menneskeheden.

8 Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 359-60.
9 Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 237.
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“... På vor rejse til dine hellige fødder ...“
Aktiviteten i det sorte hul ved Mælkevejens centrum er ikke speciel hurtig, når det 
gælder den hastighed, hvormed det absorberer nærliggende stjerner. Solen befinder 
sig cirka midtvejs mellem centrum og periferien. Derfor er det usandsynligt, at 
forløbet af Jordens manifestationscyklus snart er ved at slutte. Men ikke desto mindre 
befinder Jorden sig hele tiden på rejsen mod at blive absorberet i en “singularitet”, 
men det er en meget, meget langsom proces. Det er en rejse, som alle mennesker 
deltager aktivt i, uanset om de er klar over det eller ej. Det er dog ikke en proces, 
som menneskeheden skal frygte.

Sammenfatning
Opdagelsen af det sorte hul ved Mælkevejens centrum symboliserer en ny udvikling 
i menneskehedens evolutionsforløb. Det er muligt, at mennesket nu bliver i stand til 
at udvide sin intuitive evne, og det vil dybest set føre til, at blændværk og illusioner 
elimineres. Det kræver imidlertid større ansvar og flere forpligtelser − specielt af 
de mennesker, der har valgt den esoteriske vej frem for den mystiske vej. Man kan 
forvente, at menneskeheden i fremtiden vil fokusere langt mere end i dag på uselvisk 
tjenestearbejde. Man kan se tegn på, at det allerede foregår i det store antal NGO’er 
(Non-Govermental Organizations − det vil sige “ikke-statslige organisationer”), 
der forsøger at opfylde menneskelige behov rundt om på Jorden. Dertil kommer, 
at mennesker enkeltvis og helt privat reagerer på katastrofer og problemer, både i 
hjemlige omgivelser men også på fjerne steder. Det er derfor ikke overraskende, at 
tjenestearbejde er et centralt og gentaget tema i Alice A. Baileys litteratur med den 
hensigt at minde alle medarbejdere om det betydningsfulde arbejde, der foregår alle 
vegne nu, og som vil fortsætte ind i fremtiden. Ingen kan med sikkerhed sige, om 
galaksens centrum er et kosmisk symbol på det, der beskrives i Gayatri. Alligevel 
må man sige, at når naturvidenskaben udvider sine forskningsområder, så bør man 
standse op og undersøge, om det kan have relation til den esoteriske lære, netop 
sådan som de gamle magikere gjorde på deres tid.
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