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STENBUKKENS TEGN
Åbenbaring og lys

Af Jim Bourne

(Oversættelse Ebba Larsen)

Stenbukkens tegn giver menneskeheden impulser til at begynde en cyklus, hvor der 
gøres en seriøs indsats − uanset om det gælder en discipel eller en indviet. Indsatsen, 
anstrengelserne og kampene tvinger mennesket enten ned til underverdenen eller 
op til de svære tilstande, der er fyldt med prøver til discipelskab eller indvielse. Det 
er de to markante retninger for erfaringer i Stenbukkens tegn.

Et studie af karaktertrækkene og egenskaberne hos mennesker, der er født i dette 
tegn afslører en hel del om menneskeheden. Stenbukke-mennesker kan nemlig 
udtrykke det værste, et menneske er i stand til, men også det bedste − kort sagt 
yderpunkter. I Stenbukkens tegn ser man, at stoffet sejrer, for her har det fået 
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den tætteste og mest konkrete fysiske form. Men stoffets sejr efterfølges i live-
nes løb af åndens sejr. Dette tegn kan derfor både give et fuldstændigt udtryk 
for den materialistiske natur og for de store åndelige muligheder. Esoterisk set er 
alle verdensfrelsere og ”Guds sønner” født i Stenbukkens tegn − men det er gen-
nemsnitsmennesket af værste art også − hård, materialistisk, rå, stolt, egoistisk, 
ambitiøs og kynisk. Hjernen styrer hjertet i disse tilfælde. Men Stenbukke-tegnet i 
det fuldkomne eksempel påvirker til gengæld til en perfekt balance mellem hjerne 
og hjerte.

I Stenbukken lærer den indviede at forstå meningen med det lys, der vokser i om-
fang, efterhånden som mennesket vandrer op mod bjergets top. Glimt af intuition, 
som det er fortroligt med, ændrer sig til et konstant lysskær fra sjælen. Tankesindet 
oplyses og skaber det fusionspunkt, der altid vil være et resultat af ”fusionen af 
de to lys − det større og det mindre”. Personlighedens lys og sjælens lys smelter 
sammen, og det sker på indvielsesvejen og kaldes erfaringen på bjergets top. Alle 
områder er nødvendige − dybderne, sletterne og bjergets top.

Tre planetariske herskere
Stenbukkens tegn har astrologisk set tre planetariske herskere samt 3. og 5. 
stråle, der i særlig grad har indflydelse via dette tegn. Den eksoteriske og den 
esoteriske hersker er den samme, nemlig Saturn. Saturn kanaliserer 3. stråles 
energi til den abstrakte tænkeevne. 3. stråles energi hersker over menneskets 
livsforhold i dette tegn, uanset om de udvikles på zodiakens almindelige hjul eller 
det modsatte hjul, eller om de befinder sig på det bevægelige eller det faste kors. 
Den 3. hersker i Stenbukken (dvs. den hierarkiske) er Venus, der kanaliserer den 
konkrete tænkeevnes 5. stråle energi. Når disciplen har taget 3. indvielse og bevidst 
kan bestige det kardinale kors, bliver han/hun frigjort fra Saturn som hersker og 
kommer i stedet under påvirkning af Venus.

Saturn er en af de mest kraftfulde af de fire Karma-herrer, for den tvinger mennesket 
til at gøre op med fortiden og til i nutiden at forberede fremtiden. Det er hensigten 
og formålet med de karmiske muligheder. Fra nogle synsvinkler kan Saturn betragtes 



5

som den planetariske tærskelvogter, for menneskeheden som en enhed må både 
stå ansigt til ansigt med tærskelens vogter og med nærværelsens engel og vil − når 
det sker − opdage, at både vogteren og englen er den komplekse dualitet, som er 
menneskeheden.

Ambition
Nøgleordet på zodiakens almindelige hjul er: ”Lad ordet lyde: Ambition skal styre 
og døren stå åben”. Det er nøglen, der giver impuls til evolution, til hemmeligheden 
om reinkarnation, og til det ord, der giver genlyd fra Krebsen til Stenbukken − 
nemlig ambition. Ambition presser mennesket fremad fra inkarnation til inkarnation, 
indtil det opdager det værdiløse ved al fysisk tilfredsstillelse. Derefter vokser der 
gradvis en åndelig ambition frem sammen med ønsket om at kunne frigøre sig fra 
den fysiske ambition. Det føles som en stærk impuls, der til sidst resulterer i det 
øjeblik, hvor en ægte realitetssans erstatter både den fysiske og den åndelige am-
bition. Disciplen kan derefter i sandhed sige: ”Hensunken er jeg i overjordisk lys 
og vender dog dette lys ryggen”. Nu er der ikke længere noget mål at nå − kun 
opgaver og tjenestearbejde.

I forbindelse med gruppemeditationsarbejdet − og navnlig det, der vedrører Den 
Nye Verdenstjenergruppe − er der blevet gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at 
alle får en så omfattende vision som muligt af den opgave, som hver enkelt skal på-
tage sig. Den tibetanske mester Djwhal Khul har sagt, at det ikke er opgaven for 
Den Nye Verdenstjenergruppe at udbrede esoterisk information. I arbejdet med at 
forberede menneskeheden til Kristi genkomst hører også, at alle behov på de for-
skellige niveauer i samfundet skal imødekommes, og at alle områder i verden skal 
påvirkes. En vigtig del af opgaven vil være af økonomisk art, og vil desuden dreje 
sig om korrekt ernæring samt udvikling af tryghed for de mange millioner, der i 
mange inkarnationer fremover ikke vil være interesseret i det esoteriske område.

Politiske og religiøse reformer
En reform af de nuværende verdensreligioner, er et andet aspekt af en lignende 
opgave. Det kræver ikke esoterisk information, men indsigt, fornuft og progressive 
teologiske tanker. Det samme gælder den store betydning, som præsterne lægger 
på materialistiske værdier. De skal ændres til åndelige værdier. Det er nødvendigt, 
at verdens politiske systemer begynder at orientere hinanden. Det har aldrig været 
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den guddommelige plan, at alle nationer og racer skulle tilpasse sig én bestemt 
standard i politisk ideologi eller at være begrænset til en ensartet styreform. 
Nationer er forskellige, og de har forskellige kulturer og traditioner. De kan fungere 
på tilfredsstillende måde under forskellige regeringsformer, og alligevel opnå enhed 
i formål og hensigter baseret på et ægte ønske om rigtig velfærd og fremskridt for 
alle folkeslag overalt på Jorden.

Inden for alle disse områder for tænkning og handling spiller Den Nye Verdenstje-
nergruppe en vigtig rolle. I kernen af denne verdensomspændende gruppe er der 
mennesker, som er knyttet til mestrenes ashramer, eller som befinder sig i ashra-
mernes periferi eller indflydelsessfære. Deres opgave er stort set meditativ og 
praktiseres for at påvirke tænkningen hos de gruppemedlemmer, der endnu ikke 
har kontakt med en ashram. De arbejder ud fra en humanitær synsvinkel, fordi 
deres interesse dybest set er strålebetinget. Alle medlemmer er mere eller mindre 
styret af deres sjælsstråle, og det påvirker de forskellige tjenesteområder.

Menneskeheden skal arbejde med disse områder for nytænkning som forberedelserne 
til Kristi genkomst. Man kan sige, at denne aktivitet ikke er forbundet med en 
esoterisk synsvinkel, men udelukkende med ønsket om at skabe bedre menneskelige 
relationer. For 2.000 år siden demonstrerede Kristus denne metode i handling. Han 
forbeholdt den esoteriske lære til de få − til ganske få − der var begyndt at forstå 
den, og han talte til masserne ud fra sund fornuft og appellerede til deres hjælp-
somhed på det fysiske plan. Det er vigtigt at huske.

Den guddommelige plan
Den store tankeform, der er skabt af Hierarkiet via ashramernes fælles meditation, 
kaldes ”planen”. Sanat Kumaras grundlæggende hensigt åbenbares fra cyklus til 
cyklus af formidlerne i Shamballa og præges ind i tankerne hos Hierarkiets senior-
medlemmer. De gør den guddommelige inspiration til nøgleord i deres ashramiske 
meditation, udformer dens forskellige begreber og hensigt til en detaljeret plan. 
Planen præsenterer − hvad menneskeheden angår − syv aspekter eller faser af 
evolutionens udvikling og hensigt. Det svarer til det arbejde, som hver stråleashram 
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ønsker udført. Hver ashram mediterer på den generelle plan, og på den måde kan 
hver indviet og discipel finde sin plads og sit område til handling og tjenestearbejde 
− lige fra den allerhøjeste indviede til den mindst vigtige discipel.

Der er god grund til at spørge: Hvilken værdi har en ny discipels meditation og 
indsats, når han/hun ikke er fortrolig med de ashramiske tankeformer og ikke 
har kraft til at give den generelle gruppemeditation større vægt? Det er et vigtigt 
spørgsmål − og svaret er til stor opmuntring for begynderen. Grupper af indviede 
og disciple er sammensat på en måde, som sikrer, at resultatet af deres medi-
tation på planen fokuserer på de mange behov hos menneskemasserne (lige fra 
den fremskredne intelligentsia til det uuddannede menneske). Menneskehedens 
store masser kan derfor stimuleres, sådan at de er i overensstemmelse med den 
evolutionære hensigt.

Den sande enkelthed
I denne forbindelse er det oplyst, at en mesters meditation på den plan, han 
har ansvaret for, ikke drejer sig om flertallet af menneskeheden. Behovet hos de 
mennesker, der kun har en begrænset eller ingen forståelse af de esoteriske be-
greber, skal hjælpes af disciple, der ikke er specielt langt i deres åndelige udvikling, 
men som har større mulighed for at hjælpe ved at give økonomisk støtte. Opgaverne 
for disse disciple er at vise masserne, at i løbet af flere århundreder vil en åndelig 
levemåde og en sand åndelig forståelse komme til udtryk i ethvert aspekt af det 
fysiske plans liv − ikke kun i religiøse og filosofiske tænkemåder. Mediterende 
disciple og indviede på ethvert udviklingstrin gør gavn, for på grund af deres medi-
tation − der udføres på deres eget niveau − kan planen blive tilpasset forskellige 
mennesketyper og -masser. På den måde når Hierarkiets plan fra mestrene via 
ashramen til Den Nye Verdenstjenergruppe og ud til hele menneskeheden. Det er 
den sande enkelhed i dette verdensbillede.
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Da den tibetanske mester påtog sig opgaven med at beskrive planen for menneske-
heden, ønskede han at vise, at planen ikke alene var baseret på planetarisk medi-
tation. Meditationsprocessen vil blive manifesteret for at imødekomme behovene 
hos forskellige menneskegrupper. Desuden ønskede han at bevise, at ordet ”åndelig” 
dækker alle faser i livet. Alt, hvad der ligger over det nuværende udviklingstrin, 
er åndeligt. Det samme gælder alt det, der rummer visionen, og som inspirerer 
menneskeheden til at stræbe efter mål, der ligger højere end det, der er opnået. Det 
er det kortsigtede mål for Den Nye Verdenstjenergruppe, der overalt samarbejder 
med mennesker med god vilje. Alle medlemmer af Den Nye Verdenstjenergruppe 
må selv finde ud af, hvor de står, hvor deres meditative ansvar ligger, og hvor de 
kan findes deres tjenesteområde for menneskeheden.

Meditation
Den tibetanske mester har opfordret til at give en mere uddybende information om 
betydningen af ordet ”meditation”. Koncentreret tænkning er en del af den planeta-
riske meditation. Omhyggelig planlægning for at kunne hjælpe og opfange tanker, 
der kan gøre planen effektiv − det er meditation. At åbne sig for åndelig inspiration 
for bedre at kunne samarbejde med Hierarkiet − det er meditation. Når man er be-
gyndt at fungere som en sjælsintegreret personlighed og arbejder på at udvikle sin 
sensitivitet over for højere inspiration, kan den åndelige triades skabende arbejde 
udvikles. Derfor kan man praktisere en højere form for skabende meditation. Det 
er en form, som man selv skal finde frem til, for den udtrykker ens egen åndelige 
forståelse, der begyndte, da man bevidst gik i gang med at bygge antahkaranaen 
og gøre sig modtagelig for inspiration fra den ashram, man er knyttet til.

Åbenbaring af lys
Det omfattende tema om ”lys” ligger bag hele planetens formål, og det er navnlig 
tilfældet i Stenbukken. Naturen og kvaliteten af alt stof på Jorden er ”lys”, der grad-
vis åbenbares og frigøres via udviklingen af menneskets bevidsthed.

I centrum af ethvert stofatom er der et punkt
med guddommeligt liv og lys. 
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Menneskets legemers stof − det fysiske, det astrale, det mentale og det kausale − 
består af atomart stof, der er bygget sammen til former. Ethvert atom indeholder et 
lyspunkt af ren livsenergi i atomets midtpunkt. Alle mennesker er involveret i opgaven 
med at frigøre det lys, der er i ethvert stofatom i deres manifesterede legemer. 
Dermed bidrager de til, at der sker en åbenbaring af livet, lyset og kærligheden, 
som er formålet med udviklingen af menneskets og planetens bevidsthed.

Den tibetanske mester siger, at ”lys og stof er synonyme udtryk, for stoffets sande 
natur er som et mellemled, der frigør lyset”. Mennesket involveres i denne pro-
ces, efterhånden som det selv tager ansvaret for sin udvikling og beslutter − på 
et bestemt tidspunkt udviklingen − at det vil være til gavn − at det vil udføre et 
tjenestearbejde − at det vil være discipel − og at det vil lære, hvordan og med 
hvad det kan bidrage i den frigørelsesproces, der sker på Jorden. Planetlogos har 
manifesteret sig på Jorden med det specielle formål at frigøre det tætte stof, som 
planeten består af, og mennesket kan − hvis det vælger det − deltage i processen.

Det er den vej, mennesket betræder, efterhånden som det får viden, mediterer og 
studerer. Og efterhånden som mennesket åbner sin bevidsthed og renser stoffet i sine 
legemer for at frigøre det lys, der er til stede i mennesket og i alle andre livsformer, 
samarbejder mennesket med at virkeliggøre Planetlogos’ overordnede mål, og 



10

kvalificerer sig derved til et tjenestearbejde, der virkelig har betydning. Mennesket 
bliver i stand til at udføre et effektivt arbejde, og det kan modtage lys, fordi det er 
blevet lysbærer. På denne måde kan det både stå i lyset og udsende lys. Lys består 
af ild. Derfor kan lysenergi, når den strømmer gennem en uforberedt organisme, 
medføre lidelser − nogle gange katastrofale. Men menneskeheden som en helhed og 
det enkelte menneske befinder sig i en proces, der medfører, at det bliver lysbærere 
og samarbejder med Planetlogos i den store opgave med at transformere planetens 
stof. Menneskeheden inspireres gradvis til at skabe − på grundlag af dagliglivets 
stoflige former − en livsstil, der er en refleksion af den guddommelige hensigt, og 
som er et udtryk for, at Guds faderskab og menneskehedens broderskab er realiteter.

De to veje
Det er, hvad Stenbukkens energi kan inspirere mennesket til, hvis det åbner sig 
for den. Tiden er nu inde til at foretage et valg, for begge døre står åbne i Sten-
bukkens tegn. Menneskeheden kan gå begge veje − enten ned mod flere former 
for materialisme, eller den kan gå op mod det overjordiske lys på bjergets top ad 
indvielsesvejen.

Ser man historisk på denne proces, så viser den, at menneskeheden altid − lidt efter 
lidt − har bevæget sig ind i større oplyste bevidsthedsområder. I disse områder har 
evolutionsprocessen ført menneskeheden frem til et punkt, hvor mange hundrede 
tusinder har været i stand til at forlade de tre verdeners oplyste områder og er gået 
videre i et andet område, hvor tænkningens lys kan blegne på grund af udstrålingen 
fra et endnu større lys fra sjælen. ”Livslyset” er nu tilgængeligt − helt bogstaveligt. 
At det er en kendsgerning vil man kunne se efter hver indvielse. Den indviede 
vandrer i et lys, der bliver mere og mere strålende. Lyset afslører karakteren og 
formålet på de kosmisk æteriske planer. Lyset viser naturen af bestemte tilstande 
uden for planeten, og det åbenbarer også naturen af den guddommelige hensigt, 
sådan som Planetlogos opfatter den. Grundlæggende kan man sige, at den opgave, 
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som Hierarkiet nu har påtaget sig, er ”at åbne for lysets indstrømning” − ikke som 
en åbenbaring, en vision eller en indre oplysning, for det er aspekter af sjælens lys. 
Den indviedes opgave er at hjælpe med at tilføre opbygningen af planetens legeme 
en lyssubstans, der til sidst vil åbenbare den guddommelige natur og Planetlogos’ 
storhed.

Menneskeheden er derfor involveret i en meget omfattende proces med at åbenbare 
lys. Det er en proces med bevidsthedsudvidelse − med vækst og bevægelse − med 
ansvar og sensitivitet − med handling og intelligent aktivitet motiveret af kærlighed 
og åndelig vilje. Det er ved hjælp af disse kvaliteter og principper − og ved at 
bruge de hensigtsmæssige og tilgængelige energier − at man kan deltage i Den 
Nye Tidsalder med langt bedre evne til at respondere på menneskehedens behov, 
der findes overalt og i alle dele af verden.

Det er derfor, man forsøger at kanalisere energi ind i meditationen, for hvis man 
bruger en tilgængelig energi rigtigt, vil den kunne skabe og stimulere forandringer 
på det fysiske plan. Derfor arbejdes der i meditationen med at frigøre de energier, 
der er tilgængelige ved fuldmåne.
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Nøgleordet for Stenbukkens tegn er:

”Hensunken er jeg i overjordisk lys
og vender dog dette lys ryggen.”
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