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VÆGTENS TEGN
Plan og princip

Af Jim Bourne

(Oversættelse Ebba Larsen)

Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien fra dette tegn, 
der styrer det, man (i mangel af et bedre ord) kan kalde ”navet” i det zodiakale ”hjul”. 
Normalt bevæger mennesket sig fra inkarnation til inkarnation rundt i dyrekredsens 
hjul med uret, og det udvikler sig gradvist med urets retning og passerer bl.a. fra 
Skorpionens tegn til Vægtens tegn og videre til Jomfruens tegn og videre, uden at 
der tilsyneladende sker nogen påvirkning.

Men til sidst når mennesket frem til det stadie, hvor det (ofte som et resultat af 
voldsomme oplevelser i Skorpionens tegn) i nød og desperation sender en bøn til 
sjælen og vækker respons. Og for første gang fornemmer mennesket nogle få uklare 
glimt af intuition, som opfattes meget svagt.
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Efter denne oplevelse skal mennesket lære at afbalancere og overveje forskellige 
muligheder i Vægtens tegn. Det må tage beslutning om at ændre retning. I stedet 
for som tidligere at inkarnere successivt i tegnene med uret, begynder aspiranten 
nu at inkarnere i tegnene mod urets retning − dvs. fra Jomfruens tegn til Vægtens 
tegn til Skorpionens tegn osv.

Vægtens tegn har derfor stor betydning for menneskets liv, og det er desuden et 
særdeles vanskeligt tegn, fordi det er her, mennesket skal finde den ligevægt mellem 
sjæl og personlighed, der medfører, at begge bliver lige dominerende. Det betyder, 
at mennesket oplever den mystiske proces, hvor vægtskålene skiftevis vipper op 
og ned − en proces, der viser sig at være meget forvirrende og bekymrende for 
mennesket på dette stadie i evolutionsprocessen.

Først skal der fokuseres på de mennesker, der forsøger at være menneske fuldt 
og helt, men som i deres indre føler sig motiveret af noget (man kan kalde det af 
samvittigheden), der driver dem videre mod noget højere. Desuden opstår der pro-
blemer for de mennesker, der forsøger at fokusere på deres opgaver og udvikling 
af sjælelivet, men som hele tiden konfronteres med begivenheder, der forsøger at 
trække dem tilbage til de gamle metoder, vaner og begær. “Vægtskålene vipper op 
og ned” og skaber usikkerhed, eller man kan sige, at mennesket svinger mellem 
modsætningernes par.

Et studie af Bhagavad Gita, der beskriver Arjunas problemer, da han sad i fortvivlelse 
mellem de to stridende hære, kan måske kaste lys over den problematik, man kan 
møde i Vægtens tegn. Det store slag, der fortælles om i dette gamle indiske skrift, 
blev virkeligt udkæmpet i Vægtens tegn midt i den atlantiske periode.

Nutidens store problem
I løbet af de enormt lange tidsperioder, der er gået mellem de vigtige begivenheder 
i Atlantis og til nutiden, er der sket en omfattende nyorientering af ”livets hjul”. 
Siden dengang er millioner af mennesker gået fra Skorpionens tegn ind i Vægtens 
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tegn (symbolsk talt) og er blevet “vejet på vægten”. Resultatet har været, at de har 
nyorienteret deres begær og livsmål, og de er begyndt at interessere sig for ån-
delig udvikling. Derfor er mange gået ind i Skorpionens tegn på det omvendte hjul. 
Den tibetanske mester Djwhal Khul ønsker, at mennesker skal tænke dybere over 
denne tanke, for den rummer det egentlige problem for hovedparten af nutidens 
menneskehed.

Det er årsagen til, at man kan skabe sig en individuel og afbalanceret livserfaring 
i Vægtens tegn. Man bliver bevidst om de årsager, man selv skaber, og at man må 
opleve virkningerne, når vægtskålene vipper op eller ned, indtil enten begærlivet 
eller åndeligheden vejer så meget, at vægtskålen klart viser den videre udviklingsvej. 

Det samme gælder menneskeheden som en helhed. Den gennemlever de samme 
korrektioner og gør de samme erfaringer − altså det samme forløb i større skala. I 
den nuværende evolutionscyklus foregår denne afbalancering på to niveauer.

Mod åndelige eller egoistiske mål
På den ene side er der de disciple, aspiranter og de intellektuelle og højtuddannede 
mennesker, som har valgt at forlade den materialistiske vej og gå den åndelige ud-
viklingsvej, og som vurderer og tager beslutninger i mentallegemet. På den anden 
side er der den store menneskemasse, der i befinder sig i en afbalanceringsproces 
i astrallegemet, hvor materialistiske ønsker og opfyldelse af begær er den primære 
faktor i deres vurderinger og beslutninger. Vægten af massernes ønsker og begær 
vil enten føre dem opad mod åndelig beslutsomhed eller nedad mod materialistiske 
og egoistiske mål.
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Det siges, at den nuværende verdenskrise er forløberen for den endelige dom, 
der vil lyde i en fjern fremtid − i den næste store verdenscyklus. Det sker først, 
når menneskeheden som en enhed er mentalt polariseret, og til den tid er det 
menneskets sjælsbevidsthed, der foretager bedømmelsen. Til den tid vil 2/3 af men-
neskeheden have udviklet Kristus-princippet i forskellig grader, og de vil befinde 
sig på de sidste evolutionsstadier. De vil enten være disciple på prøve, accepterede 
disciple eller disciple på indvielsesvejen.

En metode til overvindelse af den nuværende verdenskrise, er en erkendelse 
af, at man ikke skal følge en tilfældig kurs i livet. Man skal vide, at der findes 
en guddommelig plan. Den guddommelige plan udtrykker Guds hensigt og vilje 
med skabelsen. Forståelse af den guddommelige hensigt vil være en hjælp, når 
menneskehedens aspiranter skal holde balancen, når de vandrer ad den smalle 
knivskarpe vej, der går mellem modsætningernes par.

Den guddommelige plan
Når man tænker over den guddommelige plan, er almindeligt at tænke en smule 
egoistisk på den i relation til menneskeheden. Men planen er meget større end man 
forestiller sig, for menneskeheden er kun en del af en meget større planetarisk hel-
hed: Shamballa, Hierarkiet, menneskeheden, naturrigerne under menneskeriget og 
devariget. Naturrigerne er hinandens forudsætning, og alle er uløseligt forbundet.

Hvad angår menneskehedens enhed, så viser planen, den skal bruges af og for hele 
menneskeheden. Menneskeheden som en enhed har selvsagt langt større betydning 
end en bestemt nation eller en bestemt race. Kristus og Hierarkiet er ansvarlige for 
den guddommelige plan. Derfor er de involveret i tiltag og omstændigheder, der 
højner og udvider hele menneskehedens bevidsthed og gør det muligt for men-
neskeheden at skabe de nødvendige forandringer af egen fri vilje.
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Man kan spørge: Hvorfor griber Hierarkiet ikke ind og løser verdensproblemerne 
ved hjælp af magt og tvang? Det skyldes, at Hierarkiet ifølge den guddommelige lov 
kun har tilladelse til at stimulere det potentielle kvalitetsaspekt i den guddommelige 
natur − det vil sige at arbejde med menneskehedens sjælsaspekt og ikke med 
formaspektet. Det er sjælen, der − når tiden er moden − forandrer og bearbejder 
formen, efterhånden som den udvikles til stadig højere fuldkommenhed − en fuld-
kommenhed, der til sidst vil være kendetegnende for alle mennesker.

Derfor virkeliggøres planen frivilligt og i samarbejde med mennesker, der kender 
planen. Det betyder, at det er menneskeheden, der bestemmer tempoet i sin egen 
udvikling og dermed opfyldelsen af sin egen skæbne. Verdenskriser er ganske enkelt 
periodiske virkninger af årsager, som menneskeheden har skabt pga. uvidenhed, 
egoisme og materialisme, og det hæmmer planens styrke og medfører konstante 
konflikter i menneskelige relationer.

Virkeliggørelse af planen
Planen er guddommelig, og derfor kan menneskeheden ikke forhindre realiseringen 
af den − kun forsinke den. Selvom planen vil blive fuldført, så kan perioden til at 
gennemføre den ikke nødvendigvis blive som planlagt af Hierarkiet. Det sker, når de 
mennesker, man har betroet arbejdet, begår fejl − enten ved at misforstå planen 
eller med forkert timing. Disciple kan begå fejl, eller de kan udfører opgaverne på 
en måde, at der skaber forsinkelser. Vægtskålene “vipper op og ned”, efterhånden 
som menneskeheden svinger mellem modsætningernes par. På trods af at målet 
definitivt bliver nået, så afhænger tiden af, om menneskeheden er vågen og villig 
eller ej.

Ved at gå tilbage i tiden til et møde i Hierarkiet, der fandt sted for godt 400 år siden 
i begyndelsen af det 16. århundrede, kan man få et godt eksempel på arbejdet 
med planens realisering. Mødet var indkaldt, fordi man så kritisk på udviklingen. 
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Menneskehedens fremskridt var ikke så omfattende, som forventet. Der var begået 
fejl − selv af de mest fremskredne disciple − i opgaven med at opretholde bevidst-
hedskontinuitet og telepatisk sensitivitet. Desuden blev der iagttaget manglende 
respons på de hierarkiske vibrationer. Mange disciple havde viklet sig ind i den lavere 
psykismes blændværk. En anden faktor, der skabte bekymring, var en tiltagende 
tendens til, at mennesket blev mere og mere selvcentreret. Det udviklede en ego-
isme, der skabte barrierer med separatisme, isolation og fordomme.

Vandbærerens tidsalder
Hierarkiet var optaget af, at Vandbærerens tidsalder nærmede sig − om kun få 
århundreder − med sine markante og helt specielle muligheder. Det blev derfor 
besluttet, at der skulle foretages nogle forandringer i forberedelserne til Den Nye 
Tidsalder, der lå forude. Som et resultat af dette møde i det 16. århundrede kan de 
ændrede mål i planen for menneskeheden på dette tidspunkt i korthed beskrives 
på denne måde:

1. Bevidsthedsniveauet skulle løftes fra astralplanet til mentalplanet.

2. Barriererne med separatisme og isolation skulle nedbrydes, og den in-
ternationale situation skulle afklares.

3. En mere synteseskabende enhed skulle etableres ved at styrke tanken 
om grupper, og om at danne gruppeenheder overalt på Jorden.

4. Et system med uddannelse af disciple til en effektiv verdenstjenergruppe, 
som kunne samarbejde med Hierarkiet, skulle igangsættelse.

5. En telepatisk vekselvirkning, der til sidst ophæver tidsbegrebet, skulle 
opbygges.
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Det var baggrunden for, at der i de efterfølgende århundreder inkarnerede disciple 
og grupper, der var særligt egnede til at styrke og inspirere menneskeheden. Målet 
var at igangsætte bestemte opgaver inden for klart definerede områder, hvor hver 
gruppe skulle demonstrere en rigtig måde at arbejde på inden for hvert område. 
Det kunne være inden for politik, religion, kultur, videnskab − og i nyere tid inden 
for det filosofiske, det psykologiske og det økonomiske område.

Hierarkiets fremtræden − Kristi tilsynekomst
En anden vigtig forandring fandt sted i begyndelsen af det 20. århundrede. Kort efter 
afslutningen på Den Første Verdenskrig, hvor Vandbærer-tidsalderen nærmede sig 
inden for de kommende godt 100 år, mødtes mestrene og lagde planer for en gen-
nemgribende indsats, der skulle kulminere i sidste del af det 20. århundrede. På 
det tidspunkt indeholdt de nye planer de første stadier af Hierarkiets fremtræden, 
og i det mindste de tidlige stadier af Kristi genkomst på astralplanet.

De nye planer − der bl.a. omhandlede Kristi genkomst − var hovedårsagen til, at 
Den Nye Verdenstjenergruppe blev dannet. Det blev besluttet, at der ud af de eksi-
sterende grupper skulle samles en gruppe, der skulle bestå (ligesom Hierarkiet) af 
mennesker fra alle racer, af alle typer og med forskellige egenskaber.

Denne gruppe skulle være en miniaturekopi af Hierarkiet, og medlemmerne skulle 
arbejde subjektivt, så de ikke blev genkendt af omverdenen − på samme måde som 
mestrene, der arbejder bag scenen uden en fysisk organisation. At deres tanker og 
indsats kan vise sig i særlige aktiviteter på det fysiske plan er rigtigt, men først og 
fremmest gælder det de mennesker, der kan arbejde ud fra det “høje og hemmelige 
sted”. Deres indflydelse viser sig stille og roligt.

På trods af at disse seniordisciple lever langt fra hinanden på det fysiske plan, kan 
de med deres udviklede telepatiske evner opretholde en forbindelse med hinanden 
og til Hierarkiet. De har desuden opnået forskellige grader af bevidsthedskontinuitet. 
Sammenlignet med tidligere grupper arbejder de på en højere drejning af evoluti-
onsspiralen.
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Mennesker med god vilje
Efterhånden som tiden gik samledes de søgende sjæle i fysiske grupper for at fuldføre 
et eller flere aspekter af den guddommelige plan. På den måde blev mennesker 
med god vilje aktive og begyndte at arbejde i den nye gruppe, selvom de ikke var i 
stand til at registrere det i deres hjernebevidsthed. I nutiden fungerer grupperne i 
et verdensomspændende netværk, der arbejder inden for alle mulige områder, men 
i deres hjerte − eller bag sig − har de en eller flere seniordisciple fra Den Nye Ver-
denstjenergruppe, der trofast arbejder i det skjulte og påvirker via sjælskontakt.
 
I nutiden består Den Nye Verdenstjenergruppe af:

1. Seniordisciple, der helt bevidst står i forbindelse med Hierarkiet.

2. Almindelige disciple, som ved, at Hierarkiet er en kendsgerning, men 
som endnu ikke er i bevidst kontakt med mestrene.

3. De mennesker, der endnu ikke har kendskab til Hierarkiet, men som ikke 
desto mindre kan modtage de højere impulser, og som ønsker at tjene.

4. Et stadigt stigende antal mennesker, som responderer på Den Nye 
Verdenstjenergruppe idealisme og hensigt, og som på et eller andet 
tidspunkt slutter sig til gruppen.

Man kan nu begynde at opfatte skønheden og de indbyrdes relationer i denne minia-
ture af den hierarkiske struktur. Vertikalt forenes medlemmerne via meditation, 
uanset om det er en meditation på et ashramisk formål, eller det helt enkelt er 
en dyb og seriøs refleksion over menneskehedens problemer. Horisontalt forenes 
medlemmerne via et ønske om at tjene, og derved bliver de i stand til at oprette 
nære forbindelser med ethvert samfundslag og med mennesker, der på hver deres 
måde giver udtryk for et af aspekterne i den guddommelige plan. 
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Det har resulteret i, at der er blevet dannet en gruppe, der bygger bro mellem Hie-
rarkiet og menneskeheden − og for første gang i planetens historie er der nu en 
vertikal forbindelse mellem Shamballa, Hierarki og menneskehed.

Fremskyndelse af planen
Som et resultat af det arbejde, der blev gennemført i første halvdel af det 20. år-
hundrede, og på trods af (eller måske på grund af) alle de ydre konflikter, der havde 
tendens til at svække planens gennemførelse, opnåede grupperne nogle mål, som 
Hierarkiet forventede først ville blive opnået ved forårsjævndøgn om ca. 2.300 år. 
Det medførte, at Hierarkiet fremskyndede nogle af sine planer. Menneskeheden 
spillede en afgørende rolle i denne fremskyndelse, der førte til tre resultater:

1. Planetlogos nåede et bestemt mål i 
tid og rum meget tidligere end forven-
tet, og han er nu ved at tage en kosmisk 
indvielse.

2. I Hierarkiet skete der en stor udvidel-
se − både hvad angår bevidsthed og 
antal medlemmer. Omfanget af udvidel-
sen blev større end forventet, for den 
medførte, at nye ashramer blev dannet 
− det siges, at nu er 49 nye ashramer 
ved at blive dannet. Der har også været 
en meget omfattende indstrømning fra 
devariget.

3. Det betød, at en større del af menne-
skeheden kunne vågne op og opnå en 
seriøs åndelig indstilling. For øvrigt var 
det meningen, at menneskeheden skulle 
afgøre de involverede stridsspørgsmål 
ved at kæmpe i verdenskrigen på det 
fysiske plan, for det var afgørende for 
Kristi beslutning om at vende tilbage til 

det fysiske plan og ikke til astralplanet, som det ellers var planlagt.

En stor del af planen er − set fra Hierarkiets synspunkt − ved at bære frugt. Ni-
veauet for menneskehedens bevidsthed er steget, og det gælder hele planeten. 
Verdensomfattende filantropiske initiativer, der var helt ukendt før 1500-tallet, er 
vokset frem, og det er et af de praktiske resultater af væksten af begrebet broder-
skab. På samme måde har der været en enorm udvikling af begrebet gruppe. Lidt 
efter lidt vil den internationale situation blive afklaret − hovedsagelig gennem 
verdenskriser, der til sidst vil resultere i erkendelse af aktuelle stridsspørgsmål. 
Esoteriske organisationer uddanner aspiranter og disciple i verdensomfattende 
skala. Der er gennemført meget som forberedelse til Kristi genkomst − navnlig ved 
at publicere og udbrede kendskabet til Den Store Invokation.

Princip
Man vil nemmere kunne forstå mange af nutidens problemer, hvis man vil tænke 
over udviklingen af principper i menneskeheden og om, hvordan de kan omsættes 
til handling, når arbejdet med planen skal realiseres.
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Et princip indeholder et aspekt af den sandhed, som solsystemet er baseret på. Det 
kan opfattes som en langsom indsivning til menneskets bevidsthed af en meget lille 
del af de tanker, som Planetlogos baserer sin skabelse på. Grundlaget for Logos’ 
handlinger er aktiv kærlighed. På menneskehedens nuværende udviklingstrin skal 
to slags principper studeres: Det første er de lavere principper, som indeholder det 
aktive aspekt, og det næste er de højere principper, der indeholder kærligheds- og 
visdomsaspektet. De lavere principper er langsomt strømmet ind i menneskehedens 
bevidsthed over enorme tidsperioder. De vedrører personlighedens handlinger og 
aktive liv. De har styret menneskeheden på dens lavere udviklingstrin, og denne 
styring fortsætter, indtil sjælsprincipperne kan erkendes og omsættes til handling.

De lavere principper kommer til udtryk i dagliglivets almindeligt accepterede reg-
ler. De 10 Bud, der bl.a. befaler, ”du må ikke dræbe”, og ”du må ikke stjæle”, har 
relation til menneskets aktive liv og opbygning af karakteren. Efter at have over-
trådt de lavere principper utallige gange lærer mennesket at overholde dem, fordi 
handlingerne kulminerer i katastrofale situationer − enten i det nuværende liv eller 
som karmiske virkninger i en fremtidig inkarnation. De lavere principper er medfødte 
tendenser, der bl.a. kommer til udtryk som lidelser, indtil lektien langt om længe 
bliver lært, uanset hvor lang tid det tager.

Når de lavere principper er dominerende, bruger mennesket den lavere konkrete 
tænkeevne med dens tendens til at analysere, at kritisere, at opsplitte, at adskille 
og at opdele. Det rummer en fare, for der udvikles en for voldsom kritik, og at der 
benyttes metoder, der omfatter personlige angreb og fornærmelser − en holdning, 
der er i modsætning til loven om enhed, og desuden bruges der destruktive kræfter.

Det, som menneskeheden er ved at lære, vedrører grupper, og de lavere principper 
er de teknikker, som mange modsatrettede kræfter benytter i nutiden − uanset om 
det er inden for de forskellige områder af menneskehedens aktiviteter, eller om det 
er på selve slagmarken. De modsatrettede kræfter kan være oprigtige, men den 
konkrete tænkeevne kan være som en barrierer mod en højere visions frie spil.

Transmutation af et lavere princip
Der er naturligvis mange mennesker, der lever i overensstemmelse med lovene, og 
deres personlige liv er forbilledligt. Men ifølge evolutionsloven skal det personlige 
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liv − uanset hvor godt og værdifuldt det kan være − før eller senere transcenderes 
til et liv med en højere form for kærlighed, der ønsker det gode for helheden og ikke 
kun for den enkelte. Begrænset kærlighed skal ændres til ubegrænset kærlighed. 
At en mand viser en kvinde kærlighed eller omvendt er en demonstration af et 
princip, der styrer personligheden, men det vil før eller senere blive forvandlet til 
det større princip. Mennesket skal vise kærlighed til hele menneskeheden − eller 
som Kristus sagde: “Du skal elske din næste som dig selv”. Der findes intet bud, 
der er større end dette.

Det fører til det næste stadie i udviklingsprocessen, hvor mennesket lidt efter lidt 
får kendskab til de principper, der styrer sjælen, og hvor mennesket begynder at 
få fordel af kærligheds- og visdomsaspekterne. Disse to aspekter indeholdes i prin-
cippet om det højeste gode til det største antal, og de appellerer automatisk til in-
tuitionen − men der er meget begrænset eller slet ingen appel til personligheden. 
Det er først, når mennesket efterhånden kommer under sjælens påvirkning, at 
personligheden opfatter og responderer på de nye impulser. Det er en synsvinkel, 
der er nødvendig at have i tankerne, når man er i kontakt med andre, for den vil 
hjælpe med at modificere dømmekraften.

Mange af verdens nuværende problemer stammer fra den kendsgerning, at de høje-
re principper, der vedrører kærlighed og visdom, først nu er ved at blive forstået 
af menneskehedens brede masser. I den nuværende overgangsperiode kræves der 
sikkerhed i handling af disciplene, når de forsøger at præsentere de højere prin-
cipper og tilpasse omgivelserne til de nye idealer. Ellers vil der uundgåeligt opstå 
konflikter mellem de grupper, der inspireres af de lavere principper, og de grupper, 
der inspireres af de højere.
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Konflikten mellem to rigtige principper
Årsagen til vanskelighederne er i mange situationer, at to principper er involveret. 
Det ene er sekundært, og det medfører, at mennesket er desorienteret. De lavere 
principper er nu rodfæstede, og nogle få af de højere sjælsprincipper er langsomt ved 
at strømme ind i den desorienterede hjernebevidsthed. Det er årsag til midlertidige 
konfrontation mellem idealer. En vanskelighed ligger i den kendsgerning, at − fordi 
de er principper − begge er rigtige. Til sidst vil der komme klarhed over problemerne, 
når mennesket bliver klar over, at de højere principper drejer sig om det bedste 
for helheden, og at de lavere principper drejer sig om det bedste for det enkelte 
menneske.

Når de højere og de lavere principper støder sammen, vil det højere uundgåeligt 
vinde. Det vil tage tid − og set fra menneskehedens synsvinkel vil det tage meget 
lang tid − men ifølge evolutionsloven skal det lavere princip altid vige for det højere.
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Målet må derfor være det samme som udtrykkes med nøgleordet for Vægtens tegn:

“Jeg vælger den vej,
der går mellem de to store kraftlinjer.”
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