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Tre store
fuldmåneceremonier
i fem fuldmånedage

Af Torkom Saraydarian m.fl.

Hver måned i perioden omkring tidspunktet for fuldmåne åbner der sig en kanal 
mellem den åndelige og den fysiske verden. I fem intensive dage strømmer 
åndelige og astrologiske energier ind i menneskehedens bevidsthed fra højere 
bevidsthedsplaner. I de fem dage forbinder Hierarkiets medlemmer sig med det 
center, der kaldes Shamballa, for at modtage ny inspiration, nye visioner og en ny 
energitilførsel til tjenestearbejdet for naturrigerne på planeten og forberedelserne 
til deres eget arbejde på de højere bevidsthedsplaner.

Disciple og indviede benytter fuldmåneperiodens fem dage til at kontakte Hierarkiet 
for at modtage visdom og energi, som skal bruges i forbindelse med deres tjeneste-
arbejde, og aspiranter bruger energierne i deres bestræbelser med at kontakte deres 
sjæl, som er en del af Hierarkiet. Hver måned tager de – bevidst eller ubevidst – 
kontakt med sjælen, og hvis de forbereder sig nogle få dage før fuldmånen, kan 
energiernes virkning være særdeles konstruktiv og positiv.

Bestemte astronomiske og astrologiske forhold medfører, at Solens kraftfulde energier 
har direkte adgang til Jorden, og det stimulerer de mediterendes bevidsthed. Hvis 
man bruger den gode vilje til tjenestearbejde for helheden, kan man på den måde 
samarbejde med Hierarkiet, som har opmærksomheden vendt mod menneskeheden 
i de fem dage omkring fuldmåne. Det betyder, at man har mulighed for at bidrage 
direkte og bevidst for Jordens og menneskehedens udvikling.

De tre store fuldmånehøjtider
Ligesom månederne har året en kulminationsfase, som åndeligt søgende mennesker 
kan tage udgangspunkt i. Kulminationsfasen falder sammen med de tre fuldmåner 
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i Vædderen, Tyrens og Tvillingernes tegn i perioden fra marts til juni. De tre højti-
der er tidspunkter, hvor den planetariske målsætning for det kommende år kan er-
kendes af grupper, der er telepatisk modtagelige. Det er et afgrænset tidsrum, hvor 
menneskeheden og de åndelige bevidsthedsplaner står i det tætteste forhold til hin-
anden, og hvor årets mest intense indstrømning af lys, kærlighed og viljen til det 
gode er dominerende. Det er en periode, hvor det er menneskehedens opgave at 
skabe kontakt, blive inspireret og planlægge det kommende års åndelige aktiviteter 
for rigtige menneskelige relationer.

Vædderen og påskeceremonien
Meditationen skal udføres ved at fokusere i hovedcentret, for man skal bruge sin 
logik, fornuft og intuition til at trænge ind i de dybere betydninger af nøgleordene. 

Vædderens grundtone er opstandelse.

De fem nøgleord er:

1. dag: Renselse i relation til opstandelse.
2. dag: Sublimering i relation til opstandelse.
3. dag: Forvandling i relation til opstandelse.
4. dag: Afklaring i relation til opstandelse.
5. dag: Opstandelse.

Ved begyndelsen og afslutningen af meditationen kan man visualisere en orange 
lotus med en blå flamme, der svæver over hovedet.
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Tyren og Wesak-ceremonien
Meditationen skal udføres ved at fokusere i hjertecentret. Hierarkiet forbereder sig 
også til den store impuls, hvor Solen ved at bevæger sig mod nord.

Grundtonen for Tyren er oplysning.

De fem nøgleord er:

1. dag: Medfølelse i relation til oplysning.
2. dag: Kærlighed i relation til oplysning.
3. dag: Blidhed i relation til oplysning.
4. dag: Harmløshed i relation til oplysning.
5. dag: Yndefuldhed i relation til oplysning.

Ved begyndelsen og afslutningen af meditationen kan man visualisere en orange 
lotus med en blå flamme, der befinder sig ca. 15 cm bag hjertet.
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Tvillingerne og Kristus-ceremonien
Meditationen skal udføres ved at fokusere i halscentret ca. 12 cm bag nakken. 

Tvillingernes grundtone er rigtige menneskelige relationer.

De fem nøgleord er:

1. dag: Kreativitet i relation til udbredelsen af den energi, der 
skaber rigtige menneskelige relationer.

2. dag: Udstråling i relation til rigtige menneskelige relationer.

3. dag: Fusion i relation til rigtige menneskelige relationer.

4. dag: Bevidsthedsudvidelse i relation til rigtige menneskelige 
relationer.

5. dag: Forvandling i relation til rigtige menneskelige relationer.

Ved begyndelsen og afslutningen af meditationen kan man visualisere en sølvflamme 
i halscentret bag nakken og 12 cm ud fra kroppen.
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To dage før og efter selve månekulminationen − i alt i fem dage − vil man være 
under indflydelse af de energier, som de aktuelle månefaser repræsenterer.
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