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Vandbærerens tildalder
Af Kenneth Sørensen

Fra ”Fuldmånemeditation – på tærskelen til en ny verdensreligion”

”I Vandbærerens tegn vil Fisketidsalderens vand symbolsk set blive 
opsamlet i vandkrukken, som bæres på skulderen af vandbæreren. 
Det er symbolet, som karakteriserer tegnet, for Vandbæreren sym-
boliserer den vandbærer, der bringer livets vand til folket – et mere 
fyldestgørende liv”. 

Alice A. Bailey: The Destiny of the Nations, p. 150

Globalisering – et udtryk for Vandbærerens tidsalder
Menneskeheden lever på mange måder i en helt enestående tid, hvor den teknologiske 
revolution − især inden for kommunikationsområdet − har skabt et globalt netværk 
af forbindelseslinjer. Satellitforbindelser, internettet og nyhedsmedierne udgør et 
tæt sammenvævet nervesystem, hvor regeringer, organisationer, multinationale 
selskaber, institutioner og privatpersoner er i uafbrudt forbindelse med hinanden. 
Mennesket lever i en global tidsalder, hvor den økonomiske, politiske og økologiske 
afhængighed er en realitet for de fleste beslutningstagere, der erkender nødvendig-
heden af øget samarbejde og harmonisering.
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Globaliseringen skaber imidlertid også muligheder for forbrydersyndikater og 
skruppelløse monopolforetagender, der står klar til at stjæle, udbytte og udnytte 
menneskehedens fælles ressourcer. Mange samfundsforskere og kommentatorer er 
bekymrede for globaliseringen, mens andre er begejstrede, men en ting er sikkert 
– udviklingen kan ikke ændres. De nationer, der forsøger at isolere sig og udelukke 
sig fra det globale fællesskab − eksempelvis Nordkorea − oplever regression og 
fattigdom. Og de nationer der kæmper for at tilpasse sig den nye virkelighed og 
deltager aktivt i udviklingen, får del i en vækst som på alle områder − set i et histo-
risk perspektiv − er enestående.

Set fra en esoterisk synsvinkel står menneskeheden 
midt i et globalt bevidstheds- og værdiskift. Men-
neskeheden er ved at forlade et materialistisk 
orienteret eksistensgrundlag, og den begynder 
nu at prioritere etiske og moralske værdier højere 
end profit og konkurrence. Begrebet, den politiske 
forbruger, er blevet en reel magtfaktor, og det kom-
mer til udtryk som ændrede forbrugsvaner, hvor 
stadig flere f.eks. køber sunde og økologiske varer. 

Dengang Shell i midten af halvfemserne blev tvunget 
til at opgive sine dumpninger af olieboreplatforme i 
Nordsøen, var det et internationalt gennembrud for 
den politiske forbruger.

På vej ind i Vandbærerens tidsalder
Menneskeheden er på vej til at blive åndelig i ordets egentlige forstand. De ofte 
separatistisk indstillede nationer og religioner oplever, at de er tvunget til at sam-
arbejde, hvis de vil overleve og bevare deres særpræg. Det er et stort paradoks 
for mange, at de er nødt til at åbne sig for verden og udsætte sig for forandringens 
vinde, hvis de vil fastholde kontakten til de strømninger, der arbejder i den kollektive 
bevidsthed.
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Helvede og fortabelse iflg. kristendommen

F.eks. må religionerne give slip på fortabelsesdoktrinerne – dvs. påstanden om, 
at anderledes troende ender i et evigt Helvede. Det er forudsætningen for at 
få kontakt til en globalt bevidst ungdom, som ikke længere responderer på det 
gamle had mellem religionerne, sådan som fortidens generationer gjorde. De or-
ganisationer, der ikke lytter til kravet om forandring, vil utvivlsomt dø en langsom 
død. Globaliseringen har medført, at menneskeheden har været nødt til at udvikle 
nye begreber, der udvider bevidstheden og skaber nye punkter for identifikation 
– f.eks. verdensborgerskab og den globale landsby. Det er idéer, der kendetegner 
den kommende tid.

Globaliseringen er et ydre fysisk udtryk for en bagvedliggende åndelige impuls, der 
i de sidste par hundrede år har stimuleret og påvirket menneskeheden. De sidste 
2.000 år har menneskeheden været under indflydelse af Fiskenes tidsalder, og nu 
bevæger den sig hurtigt ind i Vandbærerens tidsalder.

Fra Fiskene til Vandbæreren
At bevæge sig ind i en ny tidsalder betyder, at menneskeheden energimæssigt set, 
forlader stråleindflydelserne fra Fiskenes tegn og bevæger sig ind i stråleindflydel-
serne fra Vandbærerens tegn. Man ved fra kvantefysikken, at alt er energi. Åndsvi-
denskaben opdeler energierne i syv stråler eller kvaliteter, der betinger og styrer 
alt liv. Der findes intet i verden, der ikke består af et samspil mellem de syv stråler 
eller grundenergier.
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Når solsystemet bevæger sig ind i Vandbærerens tegn er det en oplysning, der 
dels er baseret på en synsmæssig illusion, der er skabt af Jordens pol akse, der for-
skubber sig. Det betyder, at det såkaldte forårspunkt bevæger sig baglæns rundt 
i den store dyrekreds (stjernebillederne). Set fra Jorden ser det ud som om Solen 
passerer baglæns gennem hele dyrekredsen i løbet af en tidsperiode på ca. 26.000 
år, og at den opholder sig ca. 2.166 år i hvert tegn. I praksis regner astrologer dog 
med, at hver passage gennem tegnene tager ca. 2.500 år, fordi der er lange over-
lapningscyklusser mellem tegnene.

I øjeblikket er positionen midtvejs mellem Vandbærerens og Fiskenes tidsalder, og 
derfor vil Vandbærerens energier være tiltagende og Fiskenes energier vil være 
aftagende. Men det vigtigste er imidlertid at forstå, at Vandbærerens tidsalder 
er en bevidsthedsmæssig og åndelig begivenhed, og de fysiske forhold er blot en 
afspejling af bevidstheden. Som eksempel kan man forestille sig, at Nazityskland 
havde vundet verdenskrigen. Astronomisk set ville menneskeheden stadigvæk være 
på vej ind i Vandbærerens tidsalder, men den ville bestemt ikke være fulgt med på 
et bevidsthedsmæssigt plan. De astrologiske kvaliteter kan misbruges og fordrejes 
til egoistiske formål, afhængigt af hvilke personer, der responderer på dem.

Historisk tid
I de seneste ca. 2.000 år har den overordnede ”grundtone” for Fiskenes tidsalder 
været 6. stråle (forklares senere). Kvaliteten har påvirket livet på Jorden, og den 
har i særlig grad medvirket til at skabe det, der kaldes den vestlige civilisation. Hi-
storie og civilisation er − set i et esoterisk perspektiv − menneskehedens cykliske 
reaktion på indstrømmende højere energier. 

Det, der kendetegner menneskehedens udvikling, er, at den udvikler sig i spring. 
Historien kan iagttages fra en idéhistorisk synsvinkel, og det afslører, at de store hi-
storiske begivenheder på Jorden er udtryk og reaktion på de samme bagvedliggende 
idéer. Den franske revolution og den amerikanske uafhængighedskrig er eksempler 
på historiske og idémæssige sammenfald. Begge handlede om borgerlige friheds-
begreber, der afløste adelens dominans.
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Uranus

På det tidspunkt var 7. stråle (forklares senere) og Vandbærerens tidsalder tiltagende, 
og man opdagede planeten Uranus, der bl.a. formidler frigørende idéer gennem 
7. stråle. Der vil altid være et sammenfald mellem opdagelsen af en ny planet og 
bestemte historiske begivenheder, som knytter sig til planetens aktivitetsområde. 
Civilisationer fødes, vokser, kulminerer, degenererer og forsvinder. Det er der histo-
riske beviser for, og det afslører en grundlæggende lov vedr. planetsystemet. Alle 
livsformer er underlagt periodicitetsloven eller cyklisk opståen, kulmination og til-
bagetrækning.

Selv om en stråle i en tidsperiode er dominerende, er alle stråler altid tilstede og 
tilgængelige. En anden faktor, der har stor betydning, er, at menneskehedens udvik-
ling ikke alene afgøres af strålepåvirkninger. Store grupper af sjæle, der er farvet af 
den samme stråle, inkarnerer i den tidsperiode, hvor deres sjælsstråle er i aktivitet. 
Åndsvidenskaben oplyser, at der eksisterer ca. 60 milliarder sjæle, som er fordelt 
på de syv stråler. 6. stråle sjæle har ofte været i inkarnation i de seneste 2.000 år, 
men nu er det 7. stråle sjæle, der inkarnerer i tiltagende omfang, og de afløser 6. 
stråle sjælene, fordi 7. stråle er tiltagende som et aspekt af Planen. 

Hvis man ønsker at forstå, hvorfor fuldmånemeditation er fremtidens metode til at 
forstå Planen, så må man forstå de energimæssige ændringer, der sker i Vandbære-
rens tidsalder. Det ligger uden for artiklens rammer at beskrive de mange forskellige 
strålevirkninger og indflydelser i Vandbærerens tidsalder, og derfor gives der kun en 
kort introduktion til de primære påvirkninger i henholdsvis Fiskenes og Vandbærerens 
tidsalder. Det er på en måde et svar på, hvor menneskeheden kommer fra, og hvor 
den er på vej hen.
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Den 6. stråle
6. stråle kaldes strålen for abstrakt hengivenhed. Den har især præget den kristne 
og muslimske religion, og dens primære virkning har været udviklingen af intelli-
gensprincippet i mennesket og massemodtagelighed for viden. Abstrakt hengivenhed 
udvikler evnen til at se idealernes verden. Kristendommens betoning af idealisme 
udtrykt som næstekærlighed, tjeneste og tilgivelse har givet menneskeheden en 
række nye idealer, der har været med til at forme civilisationen. 6. stråle har skabt 
en forståelse for idealer blandt de brede befolkningsgrupper. Ofte har idealerne 
været formuleret i dogmatiske læresætninger, og der blev stillet krav om, at de 
troende skulle følge dem blindt. Det har været en nødvendig uddannelsesproces 
for en relativ ung og uoplyst menneskehed.

Hengivenhed har været den grundlæggende drivkraft bag mennesket i Fiskenes 
tidsalder, og uanset om målet for hengivenheden har været fokuseret på at stifte 
familie, erhverve sig penge, opnå popularitet, indfri ambitioner – åndelige eller 
verdslige – eller ethvert andet mål, så har menneskets hengivenhed investeret alt, 
hvad det har, for at opnå målet. 6. stråle har − selv om den har udviklet intelligens-
princippet i mennesket − haft en primær virkning på følelseslivet. Målet har været 
forædling af menneskets følelsesliv via idealet om opofrelse. De oplyste historiske 
mystikere er blomsten på udviklingen af 6. stråle.

De religiøse institutioner har været blandt de forløbne 2.000 års væsentligste dan-
nelsesinstitutioner. De har bidraget til at skabe nutidens uddannelsesinstitutioner 
− hvis man ellers ser bort fra de sidste 300 år, hvor kirken som institution i høj grad 
har medvirket til at modarbejde menneskets fremskridt − specielt på det natur-
videnskabelige område. Offervilje og hengivenhed over for det åndelige mål har i 
tidens løb elimineret de gamle materialistiske værdier. Det, man i nutiden kalder 
materialisme, er for intet at regne i sammenligning med det, der var gældende for 
2.000 år siden. På det tidspunkt kendte menneskeheden stort set ikke til idealisme. 
Materialismen var derfor fremherskende.
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6. stråle har også udviklet individualismen 
via kristendommen, og det er sket 
ved at betone medmenneskets eller 
næstens betydning. Med udviklingen af 
tænkeevnen og den tiltagende virkning 
fra 6. stråle kom også separatismen, 
nationalismen og sekterismen. Det 
var nødvendige trin, der skulle sikre, 
at der også i den brede befolkning 
blev udviklet selvbevidste mennesker, 
grupper og nationer − noget der var 
forholdsvis ukendt for 2.000 år siden.

De negative sider af 6. stråle har 
været blind fanatisme, der er årsag 
til grusomhed, dæmoniseringen af 
stof og legeme (det syndige kødelige 
menneske), snæversyn og konservatis-
me.

Den 7. stråle
Siden 1675 har 7. stråle været tiltagende, og den har skabt en række virkninger 
i menneskets bevidsthed. 6. stråle påvirkede især menneskets følelsesliv, men 7. 
stråle påvirker menneskets materielle verden − herunder kroppen og dens elektriske 
energifelt.

Strålen kaldes noget kryptisk for ”ceremoniel magi”. Det betyder, at kvaliteten 
vil give større indsigt i de magiske virkninger, som religiøse ceremonier har på 
bevidsthedslivet samt en større evne til at samarbejde med åndelige kræfter. Men 
7. stråle er også strålen, som skaber lov, orden og organisationsdannelse på det 
fysiske plan. Dvs. at skabe samfundsstrukturer på grundlag af oplyst lovgivning, som 
afspejler de humanitære, etiske og moralske værdier, som er ceremoniel praksis på 
nationalt plan. Oplyst lovgivning skaber de daglige ritualer og arbejdsgange, som 
i praksis manifesterer rigtige menneskelige relationer.
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Et effektivt administrationsapparat, god ledelse og retfærdig lovgivning, som 
regulerer den kollektive adfærd, er vigtige forhold, der udgør forskellen på I-lande 
og U-lande. 7. stråle forener idealer og praksis og tilpasser formen, så den afspejler 
de åndelige idéer.

Ceremoniel magi betyder også, at menneskeheden vil indlede et direkte samarbejde 
med formernes bygmestre – devaerne. Det er et samarbejde, der er baseret på en 
viden om, at livets mindste dele – atomerne − er levende skabninger, som kan mani-
puleres (magi), og på den måde vil nye og hensigtsmæssige egenskaber − f.eks. 
inden for kemi − opstå. Alkymisterne er nutidens naturvidenskabelige forskere, som 
på det fysiske plan ændrer grundstoffernes egenskaber. På et tidspunkt vil de trænge 
så dybt ind i formens verden, at de vil være i stand til at bevise sjælens eksistens. 

Teknologien og navnlig kommunikationsteknologien har revolutioneret verden. 
Mange oplever det som en verdsliggørelse af menneskets verden, men i praksis er 
det kulminationen på åndelig styrke. I nutiden er der fysisk set én verden og én 
menneskehed, og det er en virkelighed, der uundgåeligt vil forplante sig til menne-
skeheden, sådan at menneskeheden også kulturelt set kan omfavne hinanden.

Videnskab er 7. stråles store gave til menneskeheden og ikke kun i naturvidenskabelig 
betydning. Åndsvidenskaben vil brede sig og hente stadig større støtte i fysikken, 
som dokumenterer teorierne om, at alt er energi i bevægelse, der kan påvirkes via 
tankens kraft.

7. stråles primære indflydelse i de næste ca. 2.250 år vil være at skabe en udbredt 
universalisme i verden. Den vil farve alle aspekter af menneskelivet − som f.eks. 
international lovgivning, sammenslutninger og fusioner. 7. stråles indflydelse vil 
ikke kulminere i en egentlig verdensregering, men resultere i at menneskeheden i 
stigende grad opretter en række internationale sammenslutninger, der ganske vist 
bevarer den nationale selvbestemmelse og det kulturelle særpræg, men samtidig 
regulerer lovgivningen i alle nationer, så alle nationale befolkningsgrupper får del i 
de universelle menneskerettigheder.



11

Holisme og helhedstænkning vil brede sig, fordi det er en tænkemåde, der er løs-
ningen på menneskehedens problemer i en global verden. Fremtidens unge vil i 
højere grad tænke gruppebevidst. De vil forlade den individuelle, nationalistiske og 
egoistiske tilgang, fordi de anerkender den synergieffekt, der opstår i en gruppe af 
selvbevidste mennesker, som arbejder med samme målsætning. Det er en udvik-
ling, der er i gang. Aldrig før har menneskeheden formået at samarbejde så tæt 
på tværs af alle skel. De mange konferencer og sammenslutninger er et bevis på 
denne kendsgerning.

7. stråle vil skabe syntese og fusion overalt i verden. Derfor vil mennesket fortsat − 
og i højere grad end hidtil − kunne se enheden bag alle ideologierne, videnskaberne 
og menneskene.

6. og 7. stråle
De to stråler kan med fordel sammenlignes for at få et klart billede af deres forskelle. 
Det sker sjældent, at to stråler følger efter hinanden i numerisk rækkefølge, men 
når det sker, er det forbundet med store muligheder:
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o 6. stråle stimulerede visionen.
7. stråle materialiserer den.

o 6. stråle skabte den følelsesbetonede mystiker.
7. stråle udvikler den intelligente esoteriker. 

o 6. stråle medførte separatisme, nationalisme og individualisme
7. stråle vil medføre fusion, syntese og gruppeånd.

o 6. stråle medførte idealistisk betonede grupper, der var indbyrdes uenige, 
og de var samlet omkring en central ledende skikkelse.
7. stråle vil træne grupper i samarbejde, under ledelse af hierarkisk 
inspiration i overensstemmelse med Planen.

o 6. stråles opgave har været at fremme de separatistiske instinkter, 
dogmatisk religion, naturvidenskabelig saglig nøjagtighed og den patrio-
tiske tro.
7. stråle vil åbenbare helheden og manifestere den nye verdensreligion, 
der både vil betone enhed og udelukke ensartethed. Den vil forberede 
den internationalisme, der vil komme til udtryk som praktisk broderskab 
og som fred og god vilje mellem folkeslag.

o 6. stråle har forædlet følelsesnaturen ved at rette menneskehedens 
opmærksomhed og begær mod højere mål − mod idealerne. Den har 
skabt de store ideologiske religioner.
7. stråle vil udvikle menneskets tænkning, ved at gøre den modtagelig 
for intuition, der kommer til udtryk som holisme.

Negative indflydelser
Som det var tilfældet med 6. stråle, vil menneskeheden også opleve de negative 
virkninger af 7. stråle. Som nævnt er 7. stråles virkning primær rettet mod det fy-
siske område. Man kan derfor se frem til en øget materialisme, især når verdens 
fattige vil have del i de samme materielle værdier, som Vestens befolkninger. Man 



13

ser allerede nu, at 7. stråle har skabt en ny kropskultur, hvor dyrkelsen af kroppen 
nærmest er blevet religiøs. Kropskulturen eller fitness-kulturen skaber imidlertid også 
bedre fysiske legemer, som sjælen fungerer bedre igennem − men desværre også 
nye sygdomme som bulimi1 og anoreksi2. Man vil også se en omfattende dyrkelse 
af psykiske fænomener, hvor det først og fremmest er fænomenet − f.eks. kontakt 
til ånder og afdøde − der interesserer og ikke forståelse og viden.

1 Mennesker, der lider af bulimi, er bange for at tage på og veksler ofte mellem slanke- og 
fastekure og overpisningsepisoder.
2 Anoreksi er ”nervøs spisevægring”. Det er en spiseforstyrrelse, der især rammer piger 
omkring teenagealderen.
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