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Introduktion af De Syv Stråler

Introduktion
Ifølge åndsvidenskaben er alle skabninger og alle ting i verden – alle former for 
bevidsthed og alle stofformer – opstået af kombinationer af syv grundlæggende 
impulser, energier og kræfter. De syv stråler kaldes Den Nye Tidsalders psykologi, 
og stadig flere er interesseret i at få viden om de syv stråler, for det er en ny og 
effektiv metode til selvindsigt i menneskets fysisk-æteriske, følelsesmæssige, tan-
kemæssige og sjælelige kvaliteter og kræfter. Alle menneskets legemer – åndelige, 
sjælelige og personlige – er underlagt og opbygget af en vekselvirkning mellem 
forskellige strålekvaliteter, og denne vekselvirkning har i inkarnationernes løb gjort 
mennesker til det, de er i dag. Der findes intet i Universet, som ikke er defineret 
ud fra strålerne.

Materialet i denne artikelserie er samlet fra mange kilder. Hovedkilden er den tibe-
tanske mester Djwhal Khul, der beskriver de syv stråler i detaljer i Alice A. Baileys 
forfatterskab. En anden væsentlig kilde er Michael Robbins’ undervisning og hans 
bøger (Tapestry of the Gods, Volume I & II)1, H.P. Blavatsky (Den Hemmelige 
Lære), Geoffrey Hodson og andre esoteriske pionerer foruden personlige studier 
og aktiv deltagelse i kurser og audiovisuel undervisning, udveksling af erfaringer 
og eksempler med bl.a. Hardy Bennis, forfatter til De Syv Stråler,2 og endelig som 
underviser i weekendforløb om dette meget vigtige emne.

1 Link til Michael Robbins’ bøger: http://www.makara.us/
2 Link til Hardy Bennis’ ”De Syv Stråler”: http://visdomsnettet.limemedia.ch/a-493/
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Tredelingen
Flere store religioner oplyser, at Det Ene Livsvæsen (Gud) er tredelt. Kristen-dommen 
taler om Faderen, Sønnen og Helligånden. Den ældste treenighed – eller trimurti − i 
Vedaerne er Agni (ild), Vayu (luft) og Sarya (Solen). Senere i den nyere hinduisme 
blev trimurti til Brahma (skaberen), Vishnu (opretholderen) og Shiva (nedbryderen 
og fornyeren). De svarer desuden til de tre gunaer. Guna betyder ”egenskab” eller 
“fiber”. Guna er fibre i Universets opbygning, og de repræsenterer stoffets tre 
kvaliteter, som tilsammen kaldes triguna. De tre gunaer eller triguna er stoffets tre 
grundegenskaber: Tamas, som er træghed, inerti, død og forfald (hovedegenskab 
på det fysiske plan) – Rajas, som er aktivitet og bevægelse (hovedegenskab på 
astralplanet) – og Sattva, som er rytme, harmoni (på mentalplanet). I den hindu-
istiske trimurti svarer Brahma til Rajas, Vishnu til Sattva og Shiva til Tamas.

Buddhisterne har også triader, som f.eks. Shakyamuni Buddha, Avalokiteshvara og 
Vajrapani. I den oldnordiske mytologi hører man om Odin, Thor og Freja. De gamle 
egyptere havde mangfoldige triader, hvoraf Osiris, Isis og Horus er de mest kendte. 
Idéen om den treenige Gud – dvs. at den ene Gud er trefoldig eller er syntesen af 
tre kvaliteter − er derfor langt ældre end kristendommen.

Platon mente, at det guddommelige ikke kan opfattes direkte, men manifesteres 
i mennesket som tre kvaliteter: Sandhed, skønhed og godhed − og på denne 
måde kunne Det Ene Livsvæsen erkendes via de tre. Psykologen Carl G. Jung var 
overbevist om, at enhver tanke, ethvert ord og enhver handling påvirkes af energier, 
der strømmer ind i psyken fra et skjult udstrålende center – fra det ubevidste.
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Syvdelingen
Men syvdelingen af de guddommelige kræfter blev første gang præsenteret af H.P. 
Blavatsky i Den Hemmelige Lære. Her forklarer hun, at alle væsener og alt i verden 
– alle former for bevidsthed og alle stofformer – er opstået af kombinationer af syv 
grundlæggende impulser, energier eller kræfter. Oplysningen om at der findes syv 
stråler eller syv forskellige typer af ”livsimpulser”, må naturligvis opfattes som en 
påstand. Oplysningerne i denne afhandling er ikke et forsøg på at føre bevis for 
påstanden, men er alene udtryk for ønsket om at undersøge, om det er muligt at 
dokumentere, om denne oplysning er logisk eller ikke? Gennemgangen er alene et 
forsøg på at samle tilgængelige informationer om emnet og præsentere fornuftige 
indicier for at se om teorien fungerer – dvs. at den kommer til udtryk i menneskelivet 
på en måde, der kan karakteriseres som en lovmæssighed.

Syvtallet har tilsyneladende altid haft en central position i tidligere kulturer. Når 
man studerer forskellige civilisationer, kulturer og religioner, vil man opdage, at man 
møder syvtallet overalt og i alle tider. I den antikke verden var der syv underværker. 
Rom blev bygget på syv høje. De græske filosoffer (pythagoræerne) betragtede 
syvtallet som det fuldendte tal, og for dem havde fuldkommenheden syv trin. 

For buddhisterne har syvtallet også betydning, for de taler om syv guddommelige 
racer. Og syvtallet er fremtrædende i Bibelen blandt andet i kraft af, at den syvende 
dag af jøderne blev valgt til sabbatten, som derfor blev en hellig dag. Den syvende 
dag som helligdag er imidlertid ikke opfundet af jøderne, for de overtog den fra 
ældre folkeslag, for denne dag har sin oprindelse i månemånedens 28 dage = 4 x 
7 dage, hvoraf hver periode på syv dage symboliserede én månefase.

I kristendommen møder man også syvtallet på væsentlige punkter. Den kristne kirke 
har syv sakramenter. Der er syv bønner i fadervor. Jesus udtalte syv ord på korset. 
Der er syv barmhjertighedsgerninger. Kirken taler om Helligåndens syv gaver. Der 
er syv ånder foran Guds trone.
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Menneskeheden har opdelt planetens ene hav i syv have. Der er syv farver i far-
veskalaen og syv toner i toneskalaen … osv. Syvtallet indgår desuden i daglig tale, 
uden at man tænker nærmere over oprindelsen til talemåden …

Man siger, at man kan være i syv sind. Mister man tålmodigheden, er årsagen, at 
det tager syv lange og syv bredde. Når det endelig lykkes, afsluttes beretningen 
med … ”til syvende og sidst”. Går det hurtigt, kan det skyldes, at man tager syv-
mile skridt. Til gengæld betyder et knust spejl hele syv års ulykke. Men det er der 
ingen, der tænker på, hvis de er i den syvende himmel … osv.

Det tog Gud syv dage at skabe Himmel og Jord. Han skabte også Store Bjørns syv 
rishier, og Plejadernes syv søstre (Atlas’ døtre). Der er syv synlige himmellegemer 
for det blotte øje – Sol, Måne, Mars, Venus, Jupiter, Merkur, Saturn. Der er syv 
ærkeengle, for iflg. Enoch hedder de Uriel, Raphael, Raquel, Michael, Zerachiel, 
Gabriel og Remiel. Enoch var i øvrigt den syvende efter Adam.

Der var syv øer eller kredse i Atlantis. Og der er syv lykkeguder i japansk mytologi. 
Og syv sfærer i det ptolemæiske system. I Gamle Testamente kan man læse, at man 
skal hvile på syvende dag. Der er hvileår hver syvende år – jubelår hver 7x7. år, 
og syv dages renselse, syv dages bryllupsforberedelse og syv drenge, der oplæser 
Toraen osv.

Mithra-kulten havde syv grader. I islam er der syv himle og syv verdener. Og syv-
tallet er uendeligt.

Den katolske kirke mener, at der er syv lag i skærsilden. 777 forbindes med Kristus 
og Treenigheden. Jesus befaler Peter at tilgive 7 x 70 gange – osv.

Inanna rejser gennem syv porte i underverdenen. Shakespeare opdelte menneskelivet 
i syv aldre. Snehvide levede sammen med de syv små dværge. PH7 er den neutrale 
surhedsværdi – osv. ...



10

Åndsvidenskaben oplyser, at der er syv eksistensplaner, og at mennesket står 
i bevidsthedsmæssig kontakt med disse indre planer via syv chakraer, at men-
neskeheden udvikler sig gennem syv rodracer med syv underracer og syv delracer 
… osv.

Men disse informationer er alene udtryk for iagttagelser, der blot antyder, at 
syvtallet af ukendte årsager spiller en fremtrædende rolle i menneskelivet. Enhver 
videnskabelig erkendelse begynder med en teori, men den skal efterfølgende 
underbygges med facts, og det bedste sted at afprøve teorien om de syv stråler er 
naturligvis i det praktiske liv.

Den nye tidsalders psykologi
De syv stråler er et grundlæggende element i Den Nye Tidsalders psykologi, og 
interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende, for stadig flere 
erkender, at åndsvidenskaben med denne nye psykologi tilbyder en effektiv metode 
til selvindsigt i menneskets fysisk-æteriske, følelsesmæssige, tankemæssige og 
sjælelige kvaliteter og kræfter. Problemet er, at emnet er vanskeligt!

Og emnet er vanskeligt, fordi det handler om noget, den nuværende menneskelige 
bevidsthed reelt ikke er i stand til at forholde sig til. Den tibetanske mester Djwhal 
Khul oplyser i Alice A. Baileys forfatterskab, at menneskeheden heller ikke kommer 
til at forstå emnet fuldt ud før engang i næste solsystem. Årsagen er, at de syv 
stråler handler om energi, og på nuværende tidspunkt i evolutionen er mennesket 
ikke i stand til at forstå, hvad energi er i sig selv. I det nuværende solsystem ud-
vikles det livsaspekt, der i åndsvidenskaben kaldes 2. aspekt, som er kærlighed-
visdom, hvorimod energi, kraft eller selve livsaspektet, der kaldes 1. aspekt, først 
skal udvikles og have sit selvstændige udtryk i næste solsystem.

I et forsøg på at nærme sig en forståelse kan man stille spørgsmålet: ”Hvad ved 
man egentlig om energi i dag?” Hvis man lader spørgsmålet gå videre til natur-
videnskaben, vil en kritisk vurdering af svarene afsløre, at forskerne aldrig forholder 
sig til selve begrebet energi. Naturvidenskaben påstår nemlig, at energi er identisk 
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med bevægelse. Energi er derfor ikke noget selvstændigt. Årsagen er, at man kun 
ser energi, når den bevæger noget. Når ting bevæger sig, konkluderer forskerne, 
at der må være en energi, der bevæger den. Man forholder sig derfor ikke til selve 
energien, men til bevægelsen, som i sagens natur ikke er identisk med den energi, 
der skaber bevægelsen.

Det er derfor indlysende, at det er vanskeligt at forholde sig til emnet, fordi det 
handler om noget, man reelt ikke er i stand til at forklare. Det er derfor nødvendigt 
at erkende, at det ikke vil være muligt at trænge ind til kernen af emnet og afdække 
den fulde forståelse.

Energi og liv
Ifølge åndsvidenskaben er begrebet 
energi nært forbundet med begrebet liv 
… som naturvidenskaben heller ikke er 
i stand til at definere. Et af livets helt 
store mysterier er forholdet mellem 
det levende menneske og det døde 
menneske. Det er ikke vanskeligt at 
erkende, når et menneske er levende 
og til stede – eksempelvis når man 
taler med dette menneske. Men hvis 
det samme menneske pludselig synker 
død sammen, repræsenterer den nye 
tilstand faktisk en naturvidenskabelig 
gåde. Forskerne vil blot konstatere, at 
personen ”døde”, men det er jo bare et 
ord. Naturvidenskaben kender intet til 
selve tilstanden.

Naturvidenskabens og åndsvidenskabens 
forskere er dog enige om, at døden be-
tyder, at livet eller livskraften forlader 
mennesket. Men hvad er dette liv eller 
denne livskraft, der forsvandt? Hvad 
vejer den? Hvor stor er den? Er den fast, 
luftformig eller flydende? Er den kold, 
lunken eller varm? Er den gennemsigtig 
eller har den en farve – og i givet fald 
hvilken?

Naturvidenskabens forskere ved det 
ikke. De påstår, at menneskets be-
vidsthed efter døden ganske enkelt er 
forsvundet – den har skiftet karakter fra at være ”noget” til at være ”intet”. Når 
et menneske, der for lidt siden var lyslevende, pludselig dør, skyldes det, at dette 
”ingenting” forlader den fysiske krop og forsvinder ud i ”intetheden”.

Religionerne kalder dette ”intet” for ”sjælen”. Åndsvidenskaben har udført systematisk 
udforskning af emnet, og ifølge denne forskning er livet i mennesket bestemt ikke 
”ingenting”. Det er den energi eller kraft, som er ét med Det Ene Livsvæsen, der 
normalt kaldes Gud, og som er overalt og derfor også er i alt og i alle.
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Væren
Hvis denne iagttagelse er korrekt, er liv og energi identiske begreber. Og liv, livskraft 
eller energi er nært forbundet med det begreb, man kalder ”væren”. Væren vil sige 
at noget eksisterer eller er. Det medfører også, at liv og energi er forbundet med 
et væsen. Det er derfor muligt at definere begrebet liv på en meningsfuld måde, 
for man kan sige, at …

− liv eller energi er væren i aktivitet.

Væren bliver til aktivitet, når væren bevæger sig. Aktivitet er den bevægelige 
manifestation af væren.

Selvom energi beskrives ved hjælp af forskellige ord og begreber, resulterer det ikke 
i større forståelse af, hvad energi egentlig er, men måske er der skabt et fundament 
i forsøget på at forstå videnskaben om de syv stråler.

Enhed
For at komme videre i udforskningen af de syv stråler er det nødvendigt at tilføje 
endnu et begreb, som det heller ikke er muligt at forholde sig til ved hjælp af 
tænkeevnen, for tænkeevnen er kendetegnet ved adskillelse. Naturvidenskaben har 
fastslået, at alt i Universet er energi – også stof og form − og som nævnt er energi 
og liv identiske begreber. Alt i Universet er derfor liv. Og derfor er det logisk, når 
åndsvidenskaben oplyser, at begrebet liv udgør en enhed. Der er angiveligt kun ét 
liv eller ét livsvæsen i Universet. Dette ene livsvæsen, der sædvanligvis kaldes Gud, 
kommer til udtryk gennem utallige former på mangfoldige niveauer eller planer, og 
det er formerne, der skaber illusionen om livets adskilthed.

Mennesket kan endnu ikke fatte livets enhed, men hvis livets enhed skal defineres, 
kan man anvende åndsvidenskabens betegnelse, hvor denne ufatteligt høje tilstand 
kaldes ”atmisk identifikation”. Denne bevidsthedstilstand er mennesket ikke i 
stand til at opleve, for oplevelsen kræver adskillelse mellem den, der oplever og 
selve oplevelsen. I den atmiske tilstand er bevidstheden totalt identificeret med 
atmisk energi, og i denne bevidsthedstilstand er adskillelse fra andre væsener 
ikke-eksisterende. På dette bevidsthedsniveau eksisterer der kun én altomfattende, 
gennemstrømmende livskilde, som menneskets bevidsthed blot er en lille del af.
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Den atmiske tilstand kan sammenlignes med dråben 
i havet. På det nuværende bevidsthedsniveau 
oplever mennesket sig selv som en dråbe, der er 
adskilt fra havet. I den atmiske tilstand er dråben 
ét med havet. Udgangspunktet for dette studie af 
de syv stråler er således, at der kun er ét liv og 
én energi i Universet.

På trods af at naturvidenskaben har erkendt, at alt 
er energi, og selvom alt i Universet er liv, oplever 
mennesket ikke livet som energi, der udgør en 
helhed på det nuværende bevidsthedsniveau. 
Menneskeheden oplever adskillelse, fordi den 
erkender livet gennem formsiden. Oplevelsen er 
i modstrid med Albert Einstein oplysning om, at 
former blot er energi, der er bundet i bestemte 
gitre eller mønstre.

Bølgelængder og frekvenser
Alt er energi, og fordi den eneste måde energien kan være forskellig på er, hvor 
hurtigt eller langsomt den svinger, så er det muligt at dele energien (og dermed 
helheden) op i bølgelængder eller frekvenser afhængig af svingningshastigheden. 
Hvis svingningen er langsom, manifesterer energien sig som en bølgelinje, hvor der 
er langt mellem bølgetoppene, og man siger, at energien har en lav frekvens. Hvis 
der registreres meget hurtige bølgelinjer med kort afstand mellem bølgetoppene, 
siger man, at energien har en høj frekvens. Svingningshastigheden varierer, men 
principielt er der ingen forskel på selve energien.

Konklusionen er derfor, at der kun er én energi eller ét liv, men energien optræder i 
forskellige frekvenser eller bølgelænder. Hvis man betragter liv eller energi fra denne 
synsvinkel, bliver videnskaben om de syv stråler mere håndgribelig. Alle væsener 
– fra et atom til en galaksehob (eller noget, der er endnu større) – vil altid bestå
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f en sum af forskellige frekvenser eller energistrømninger … eller energistråler. 
Alle levende væsener består af frekvenser. Det skal forstås helt bogstaveligt, for 
som sagt er det, der kaldes stof, intet andet end fastlåst energi, der fastholdes i 
mønstre eller gitre.

Energi og stof
Energi, der fastholdes i mønstre, kaldes stof, og energi, der ikke fastholdes, kaldes 
energi – men begge dele er energi eller liv. Alle levende væsener består derfor af 
en sum af frekvenser eller energibølger, og alle væsener er som bekendt til stede 
i legemer eller former, der består af stof. Det gælder en menneskekrop, og det 
gælder en galaksehob. Alle former består af stof, og stof vibrerer i mønstre eller 
på bestemte frekvenser.

Naturvidenskaben beskriver udelukkende levende væsener som former, og forskerne 
analyserer eksempelvis formens indhold af kemikalier. Åndsvidenskaben anbefaler, at 
man begynder at analysere energiens frekvenser i formerne, og fordi alt er energi, 
vil det selvfølgelig være en mere præcis analysemetode.

Stoffet er ikke virkeligheden.
Energiens frekvens er virkeligheden.

Det er årsagen til, at inderne kalder den fysiske verden eller formens verden for 
”maya” – for maya betyder ”uvirkelig”. Det er indlysende, at når mennesket består 
af energi, må en fastlæggelse af energiens frekvenser være den mest præcise måde, 
til beskrivelse af et menneske.

Mennesker er forskellige, men det, der gør dem forskellige, er forskellen i fre-
kvenser. Et menneskets identitet må derfor være summen af frekvenser eller ener-
gistrømninger, der udgør menneskets manifestation. De identitetsproblemer, der 
kendes fra både filosofien og psykologien, er hermed principielt løst, for identitet 
kan nu angives med frekvenser eller tal. Og nærmere kan man ikke komme en 
identifikation af et menneske, for ved hjælp af frekvenserne har man reelt defineret 
livet i den levende skabning. 
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Menneskets fysik-æteriske legeme består af fysisk-æteriske stofpartikler i bestemte 
svingninger. Det samme gælder følelseslegemet eller astrallegemet, der på sam-
me måde består af astrale stofpartikler, som svinger på bestemte frekvenser. 
Og det samme gælder for tankelegemet eller mentallegemet, sjælslegemet eller 
kausallegemet osv. Alle legemer på alle eksistensplaner består af stof i svingninger. 
Der findes ikke noget i menneskets opbygning, der ikke er substantielt. Og dette 
princip fortsætter over eller bag sjælsniveauet, hvor mennesket har sit buddhiske 
og atmiske legeme.

Når mennesket tager højere indvielser, sker det i højere legemer, der er bygget af 
finere stof med en højere frekvens – men på ethvert eksistensplan er mennesket til 
stede i stofformer, der svinger på forskellige frekvenser. Konklusionen er derfor, at 
fra en galakse eller noget, der er større, til et atom, eller noget, der er mindre, kan 
identiteten fastlægges som frekvenser eller stofvibrationer i former eller legemer.

Et menneske kan beskrives særdeles præcist, hvis man kender summen af fre-
kvenserne. Men det er vigtigt at huske, at mennesket ikke fungerer adskilt fra 
sine omgivelser. Alt liv er en del af et større liv, og derfor er det muligt at udvide 
definitionen af mennesket ved at betragte det som en sum af energifrekvenser, der 
er underfrekvenser af et større liv – Det Ene Livsvæsen eller Universets overordnede 
liv. Der er kun ét liv og én energi, og opdelingen består udelukkende i opdelingen 
i frekvenser.

Det er forklaringen på, at de syv stråler må betragtes som den mest præcise og 
videnskabelige måde til formulering af en ny psykologi. De syv stråler er ikke en 
teoretisk eller mystisk tilgang til en dybere forståelse af mennesket, men måske 
den mest konkrete og videnskabelige.

Naturvidenskaben har som sagt erkendt, at alt er energi, men forskerne har aldrig 
taget konsekvensen af denne erkendelse. Naturvidenskaben fortsætter som bekendt 
med et materialistisk verdenssyn, og det er jo absurd, fordi stof ikke findes – stof 
er ”maya”. Når inderne kalder stof for ”maya”, der som sagt betyder ”uvirkeligt”, 
så mener de naturligvis ikke, at stof er uvirkeligt, men at oplevelsen af, at stof er 
fast, er en illusion. Stof er virkeligt, men stof består af energi.
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Den stoflige virkelighed består derfor af energi, og hvis man kan give en skematisk 
fremstilling af energierne i et menneske, kan man få et særdeles præcist eller vir-
keligt billede af dette menneske. Forudsætningen er, at man er i stand til at tegne 
et skema over menneskets frekvenser i alle legemerne − dvs. det fysisk-æteriske 
legeme, astrallegemet, mentallegemet, kausallegemet, det buddhiske legeme eller 
intuitionens legeme, det atmiske legeme eller den åndelige viljes legeme. Alle in-
stanser kan registreres som frekvenser, for alt i livet er stof på forskellige niveauer. 
Ånd viser sig aldrig uden stof. Ånd er stof i sin højeste svingning, og stof er ånd i 
sin laveste svingning. Der er ingen principiel forskel på ånd og stof – der er alene 
gradsforskelle.

Ét liv – én frekvens – syv underfrekvenser
På grundlag af denne erkendelse er det nu muligt at nærme sig en forståelse af de 
syv stråler eller de syv energikvaliteter.

I den egyptiske dødebog står der: ”Jeg er evig, jeg er Ra … det er mig, der skabte 
Ordet … jeg er Ordet”. I Johannesevangeliet står der: ”I begyndelsen var Ordet, 
Ordet var hos Gud og Ordet var Gud”.

”Ordet er Gud” – og Gud er liv eller energi. ”Ordet” er også den første eller grund-
læggende vibration eller frekvens, der er en forudsætning for manifestation. Mani-
festation betyder, at en del af energien låses fast i mønstre eller gitre, som kaldes 
former, og disse former vibrerer på forskellige frekvenser. Åndsvidenskaben påstår, at 
der er syv grundlæggende frekvenser, energikvaliteter eller stråler i Universet, men 
at der kun er ét liv. Disse syv stråler må derfor være primære underdifferentieringer 
af Det Ene Livsvæsen.

Der er altså ét liv eller én stor frekvens, og den første underopdeling af denne ene 
livsstrøm er syvdelt. Denne syvdeling udgør de syv stråler. Det medfører, at alt liv 
på ethvert niveau er udgået fra Det Ene Livsvæsen og er farvet og betinget af de syv 
energistrømme eller de syv stråler. Alle menneskets legemer – åndelige, sjælelige 
eller personlige – er underlagt og opbygget af en vekselvirkning mellem forskellige 
strålekvaliteter, og de har i inkarnationernes løb gjort mennesker til det, de er i dag. 
Der findes intet, som ikke er defineret ud fra de syv stråler. Selv den astrologiske 
videnskab er defineret ud fra de syv stråler, for stjernetegnene er, hvad de syv stråler 
gør dem til. Esoterisk astrologi er derfor reelt en underafdeling af videnskaben om 
de syv stråler. Det må den være, for strålelæren er den, der kommer tættest på 
Det Ene Livsvæsen eller selve livet. Esoterisk astrologi og videnskaben om det syv 
stråler er tilsammen de to mest esoteriske formuleringer af åndsvidenskab.
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Strålerne på kosmisk niveau

Kilden til strålerne
Et spørgsmål, der naturligt dukker op, når man beskæftiger sig med de syv stråler, 
er: ”Hvor findes kilden til strålerne?” Desværre er det ikke muligt at besvare dette 
spørgsmål. Verdensrummet er så uendeligt stort, at ingen er i stand til at give et 
kvalificeret bud på, hvor de kræfter, der gennemstrømmer dette enorme Univers, 
har sit udspring. Det rigtige spørgsmål er derfor: ”Hvor findes den fjerneste kendte 
kilde til strålerne i denne del af Universet? Hvor langt skal man bevæge sig ud i 
Universet for at finde kilden til de syv stråler i denne del af Universet?”. 

Svaret findes ved den yderste grænse for åndsvidenskabens erkendelser, men 
åndsvidenskaben giver faktisk et overblik over strålernes lange kosmiske vandring 
eller nedtransformering til menneskeheden og det enkelte menneske. Når solsystemer 
forenes i et kosmisk samarbejde, kaldes det en ”Solkonstellation”. ”Stella” betyder 
”stjerne” og en ”konstellation” er en samling af stjerner. Solen – eller Sollogos i 
solsystemet indgår i en konstellation af tilsammen syv Sollogoi, der kaldes ”Sirius-
systemet”. Denne enhed kaldes også ”Den Siriske Logos”. Åndsvidenskaben oplyser, 
at de syv Sollogoi eller Sole i Solkonstellationen udgør de syv chakraer i Den Siriske 
Logoi.

De syv Solkonstellationer, der hver består af syv Sollogoi, udgør syv chakraer i et 
endnu større væsen, som i åndsvidenskaben kaldes ”Den, om hvem intet kan siges”. 
Som navnet siger, er grænsen for den esoteriske kosmologiske viden nu nået, og 
dermed også grænsen for, hvad der kan siges om disse høje og fjerne kosmiske 
væsener. Der findes ganske enkelt ikke ord og begreber inden for menneskets 
forståelsesramme, der kan beskrive disse ufattelige kosmiske bevidstheder.

Men hvis man tager udgangspunkt i det hermetiske aksiom, der siger: ”Som foroven, 
således også forneden, som i det store således også i det små, som i det indre 
således også i det ydre”, er det muligt i princippet at sammenligne Den Siriske Logos 
med et menneske. Den tibetanske mester Djwhal Khul tager også udgangspunkt i 
denne gamle læresætning i sin mest esoteriske bog, Kosmisk ild, der er nedskrevet 
af Alice A. Bailey. Her bruger han den samme parallelitet, hvor han sammenligner 
tre niveauer, og han bruger ordet ”menneske” om alle tre niveauer. Han siger, at:
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Mennesket er ”et mikrokosmisk menneske”.
Planetlogos er ”et Himmelsk menneske”.
Sollogos er ”Himlenes mægtige menneske”.

Mennesket i menneskeheden betegner han ”mikrokosmos”, og en Planetlogos 
kalder han ”et Himmelsk menneske”. Det betyder, at en planetarisk logos er et 
kosmisk menneske, der engang har været et mikrokosmisk menneske, men nu 
befinder dette menneske sig på et højere bevidsthedsniveau. Sollogos kalder han 
”Himlenes mægtige menneske”. Han beskriver således tre eksistensniveauer – det 
mikrokosmiske menneske, det planetariske menneske og det solare menneske. På 
alle niveauer benyttes betegnelsen ”menneske” for at vise, at niveauerne i princippet 
kan sammenlignes.

Der er derfor gode grunde til at sammenligne Den Siriske Logos med et mikrokos-
misk menneske. Det kan naturligvis ikke gøres i detaljer – kun i principper.

De syv chakraer i hovedet
For at forstå princippet er det vigtigt at vide, at der sker en ændring i menneskets 
chakrasystem i evolutionens lange løb. På et tidspunkt i udviklingen aktiveres der en 
repræsentation af alle syv chakraer i hovedet. Det sker, når mennesket har aktiveret 
de tre primære centre i hovedet – kroncentret, pandecentret og alta major centret 
– der repræsenterer de tre primære aspekter – 1., 2. og 3. aspekt. Samtidig dannes 
der fire sekundære centre i nærheden af alta major centret, og derfor har det højt 
udviklede menneske i virkeligheden syv aktive centre i hovedet – tre primære og 
fire sekundære. Den samme struktur er gældende for strålerne.

Måske bør det tilføjes, at denne udvikling ikke medfører, at de syv centre i legemerne 
sættes ud af funktion. Det betyder, at de nu har fået en ”relæstation” eller 
”transformatorstation”, der samler og fokuserer energierne i hovedet. Menneskets 
udvikling er primært en bevidsthedsudvikling, og for det fysiske menneske medfører 
det, at udviklingen primært foregår i den æteriske del af den fysiske hjerne. Dette 
princip kan nu overføres på Den Siriske Logos. Ligesom mennesket har Den Siriske 
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LLogos syv primære chakraer. De svarer til de syv chakraer, som mennesket har 
i sine legemer. Men der er en væsentlig niveauforskel. Chakraerne i Den Siriske 
Logos består af syv solsystemer, hvoraf vores Solsystem er det ene.

De syv solsystemer svarer til menneskets syv chakraer. Men hvis princippet 
overførers til et åndeligt udviklet menneske, giver det hermetiske aksiom belæg 
for at antage, at Den Siriske Logos også har syv chakraer i hovedet. Og på et eller 
andet tidspunkt i evolutionen opnår Den Siriske Logos det udviklingsstadie, hvor 
chakraerne i hovedet udvikles på samme måde som i hovedet på mennesket.

Spørgsmålet er nu, hvor disse hovedchakraer befinder sig, og åndsvidenskabens 
svar er, at det er de syv stjerner i Store Bjørn. De syv stjerner i Store Bjørn re-
præsenterer de syv chakraer i hovedet og er en parallel til de syv chakraer i 
menneskets hoved. Og her er kilden til de syv stråler. De syv stråler strømmer ind 
i denne del af Universet fra Store Bjørn.

Én stjerne – én stråle
De fleste kender stjernebilledet Store Bjørn, for i daglig tale kaldes det for Karls-
vognen. Årsagen er, at placeringen af stjernerne med lidt fantasi kan forestille en 
vogn med en vognstang. Men Store Bjørn er større, for Karlsvognen er blot den 
inderste del af Store Børn, og fra disse syv stjerner strømmer syv energier eller de 
syv stråler ind i solsystemet efter princippet én stjerne én stråle.

Det er åndsvidenskabens svar på spørgsmålet: ”Hvor findes kilden til strålerne?” De 
strømmer fra Store Bjørns syv stjerner, der er den fjerneste kendte kilde til de syv 
stråler. Men hvor kilden til de syv stråler, der strømmer ind i Store Bjørn, befinder 
sig, vides ikke.
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Når dette solsystem udgør et chakra i Den Siriske Logos er det nærliggende 
at spørge: ”Hvilket chakra?” Sirius-systemet modtager én af de syv kosmiske 
stråler, der strømmer fra Store Bjørn, og denne stråle strømmer igennem alle syv 
solsystemer i Sirius-systemet. Denne overordnede stråle opdeles i syv understråler 
i Sirius-systemet, sådan at de enkelte understråler strømmer igennem hver sit 
solsystem i Sirius-systemet. En overordnet stråle opsplittes på denne måde i syv 
underordnede stråler.
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Solsystemet modtager på denne måde en understråle fra Store Bjørn. Og denne 
understråle bliver herefter en overordnet stråle i solsystemet, idet denne stråle igen 
opsplittes i syv understråler. Åndsvidenskaben oplyser, at solsystemet modtager en 
af de primære stråler, og Sollogos er repræsentant for den kosmiske 2. stråle. 2. 
stråle manifesteres og håndteres altid af et hjertechakra. Konklusionen er derfor, 
at solsystemet udgør hjertechakraet i Den Siriske Logos. Det er forklaringen på, at 
himlen er blå. 2. stråles farve er nemlig blå, og derfor er naturens grundfarve blå. 
Åndsvidenskaben oplyser, at i forrige solsystem var den grøn, for dette solsystem 
var dengang et 3. stråle system.

Et 2. stråle system
Dette solsystem er derfor et 2. stråle system, og når menneskeheden erfarer og 
erkender hvilke kvaliteter, 2. stråle repræsenterer, vil mange ting falde på plads i 
menneskets forståelse. Eksempelvis hvorfor kærlighed er et hovedtema.

Hele solsystemet er gennemstrømmet af 2. stråle. Ikke kun selve Solen men alle 
solsystemets planeter – og dermed også Jorden – har 2. stråle som grundtone. Alt 
rummer derfor dybest set de kvaliteter, som 2. stråle står for.

Ethvert menneske som en helhed lever i et univers og på en planet, 
der konstant er målet for Guds kærlighed og ønske, og som konstant 
(som en følge af denne kærlighed) selv tiltrækkes og tiltrækker. 
Det tager menneskeheden ikke tilstrækkeligt i betragtning. Lærere, 
forældre og opdragere skulle erkende styrken i denne strålekraft 
og have tillid til den lov, der gør alting ”såre godt”.

Alice A. Bailey: Esoterisk psykologi I, s. 349
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Når hele systemet gennemstrømmes af 2. stråle, præger det naturligvis tilværelsen 
på alle niveauer – fra Sollogos til atomet – og dermed bliver videnskaben om de 
syv stråler ekstremt detaljeret − og den får desuden relation til det individuelle 
liv. Der er derfor grund til at slå fast, at solsystemet i denne manifestationscyklus 
manifesterer 2. stråle og ingen andre.

– den dominerende stråle, den mest betydningsfulde indflydelse i 
solsystemet, er den store kosmiske anden stråle for kærlighed-
visdom, en dualistisk stråle – dvs. en stråle, der kombinerer to store 
kosmiske principper og energier … Denne hovedstråle bestemmer 
både kvalitet og formål.

Alice A. Bailey: Esoterisk psykologi I, s. 348
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De Syv Stråler på
Solniveau

Ifølge åndsvidenskaben er der syv primære stråler i Kosmos. I solsystemet er kun 
én af disse syv store kosmiske stråler aktive. De syv underopdelinger af denne kos-
miske stråle udgør “de syv stråler” i solsystemet, og idet de styres af systemets 
Sollogos, danner de grundlaget for utallige varianter i Solens system af verdener. 
Disse syv stråler kan beskrives som de syv kanaler, som alt levende i Sollogos’ system 
strømmer igennem. Det er Sollogos’ syv primære egenskaber, for strålerne har ikke 
alene overordnet indflydelse på menneskeheden, men også på de syv naturriger. I 
virkeligheden er der intet i solsystemet − uanset hvilket udviklingstrin det befinder 
sig på − der ikke hører ind under en af de syv stråler og altid har gjort det.

På næste trin under det kosmiske niveau, hvor solkonstellationer er i fokus, skal 
der nu fokuseres på de syv stråler på solniveau, og det vil være naturligt at stu-
dere Jordens eget solsystem. Næste niveau vil være strålernes indflydelse på grup-
peniveau og til sidst på det individuelle niveau, men da kilden til strålerne på disse 
lavere niveauer er Sollogos, er det relevant at begynde ved kilden.
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Sollogos modtager som sagt den kosmiske 2. stråle fra en stjerne i Den Siriske 
solkonstellation. Men hvad menes der med, at Sollogos modtager 2. stråle, for na-
turligvis modtager Sollogos alle syv frekvenser og dermed alle syv stråler?

De syv kosmiske stråler, der strømmer ud fra Store Bjørn, strømmer ind i Sollogos’ 
natur. Når åndsvidenskaben oplyser, at Sollogos alene er præget af 2. stråle, skyldes 
det, at Sollogos alene reflekterer frekvensen fra 2. stråle, og det er alene frekvensen 
fra 2. stråle, der optages i eller responderes på i infrastrukturen i Sollogos’ eget 
planetsystem. Sollogos har ligesom enhver anden manifestation i Kosmos en såkaldt 
“ring-pass-not” − en “ringmur” eller en ydre grænse for sin indflydelsessfære. Inden 
for denne grænsering er alt betinget af Sollogos’ egen infrastruktur.

Konklusionen er derfor, at Sollogos modtager alle syv stråler, men Sollogos lukker 
alene 2. stråle ind i sit system. De øvrige seks stråler kastes tilbage eller afbøjes, 
for disse kvaliteter skal ikke komme til udtryk i Sollogos’ natur.

Dette princip kendes fra hverdagslivet. Naturvidenskaben oplyser, at når man 
eksempelvis oplever, at en blomst er blå, så er den videnskabelige forklaring, at 
den belyses af det, man kalder “hvidt lys”, og “det hvide lys” rummer alle syv farver 
i farveskalaen. Det er almindelig kendt, at “det hvide lys” består af syv farver, for 
“det hvide lys” kan spaltes op i syv farver ved hjælp af et prisme. Når en blå blomst 
tilsyneladende er blå, skyldes det, at den absorberer alle farver undtagen den blå, 
som den reflekterer. Øjet opfatter alene blomsten som blå, fordi den absorberer de 
øvrige seks farver, og udstråler eller kaster den blå frekvens tilbage til omgivelserne.

På principielt samme måde modtager Sollogos alle syv stråler, frekvenser eller 
farver fra “det kosmiske hvide lys”, men reflekterer eller udstråler kun den ene af 
strålerne – og ifølge åndsvidenskaben er det 2. stråle. Den udstråler 2. stråle, og 
derfor vil Solens påvirkning af omgivelserne være betinget af 2. stråles kvaliteter. 
På denne måde modtager og udstråler Sollogos 2. stråle, og det er det, der me-
nes, når åndsvidenskaben oplyser, at solsystemet i denne manifestationscyklus 
repræsenterer og manifesterer 2. stråle. Sollogos − som er et individuelt kosmisk 
væsen − har naturligvis en personlig udstråling ligesom alle andre skabninger, og 
denne udstråling er som sagt kendetegnet af 2. stråles kvaliteter.
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Understråler og under-understråler
Når 2. stråle strømmer ind i Sollogos’ system, spaltes strålen straks op i syv under-
stråler. Princippet er det samme, som når man spalter lys i et prisme. Når “det 
hvide lys” opsplittes, skyldes det, at afbøjningsvinklen for de forskellige frekvenser 
ikke er den samme. Eksempelvis har rødt lys en anden afbøjningsvinkel end blåt 
lys, men på trods af at man ikke er i stand til at se farverne i “det hvide lys”, så er 
alle syv farver altid til stede.

Når “det hvide lys” er sat i citationstegn, skyldes det, at betegnelsen “hvidt lys” 
er forkert. Hvis lyset var hvidt, ville verden være hvid. Det såkaldte “hvide” lys 
er gennemsigtigt. Man kan ikke se farverne i det gennemsigtige lys, men prismet 
viser ved en differentiering af afbøjningsvinklen inde i glasset, at lyset rummer syv 
farver, som kaldes farvespektret.

Man kan sige, at Solen fungerer som et prisme, for Sollogos gør noget tilsvarende 
med 2. stråle. Når Sollogos modtager en stråle, der kan sammenlignes med “det 
hvide lys”, differentieres denne stråle omgående i syv understråler. Denne opdeling 
er et princip, der gentages på alle skabelsens niveauer. Når strålerne studeres, 
er det derfor vigtigt at huske, at en stråle altid rummer syv understråler. Enhver 
stråle rummer altid de seks øvrige, og dette princip gentager sig igen og igen og 
igen – ligesom i fraktaler.

Konklusionen er, at når en stråle studeres, kan den altid splittes op i syv understråler. 
Herefter kan man udvælge en af understrålerne, som igen kan splittes op i syv 
understråler. Og her kan man igen vælge en understråle, som igen kan splittes op i 
syv understråler − osv. Dette princip fortsætter i det uendelige. Det er i virkeligheden 
dette princip, der ligger til grund for fraktallæren og kaosteorien.

Strålerne og de tre aspekter
Udgangspunktet for den videre udforskning af strålerne i solsystemet er nu, at Sol-
logos spalter 2. stråle op i syv understråler og sender disse syv understråler ud i 
sit system. De syv understråler er derfor alle understråler af 2. stråle, og derfor vil 
de bære præg af denne stråles overordnede kvalitet. For at forholde sig til denne 
information, vil det være fornuftigt at relatere strålerne til de tre aspekter, som de 
kendes fra den åndsvidenskabelige forskning.

1. aspekt er liv, kraft eller energi
2. aspekt er magnetisme eller tiltrækningskraft
3. aspekt er intelligent aktivitet eller aktiv intelligens
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Åndsvidenskaben oplyser, at skabelsen af et solsystem er et resultat af, at 2. og 
3. aspekt tilsammen skaber en stor stofboble – en stor stjernetåge – som senere 
fortættes til et solsystem, og det skyldes, at der fra 3. aspekt strømmer en energi, 
der skaber atomer. Atomerne bliver til bobler og komplicerede spiraler, hvorefter 
2. aspekt bygger dem sammen til molekyler.

Stofboblen er et resultat af 2.- og 3. aspekts samspil, og når stofboblen er dannet, 
træder 1. aspekt i funktion i form af livskraft eller livsgnister, som åndsvidenskaben 
kalder monader. Monaderne er åndelige livskim, der beliver den form, der nu er 
blevet skabt. Man kan sige, at livsgnisterne inkarnerer i det stof, som 2.- og 3. aspekt 
tilsammen har bygget. Når de tre kræfter bygger systemet, kaldes de aspekter. Men 
alle tre aspekter er strømmende energier. Når systemet er manifesteret, er alle tre 
aspekter stadig udtryk for strømmende energier … og det betyder, at de er stråler.

Åndsvidenskabens aspekter og stråler er derfor identiske begreber. Når strålelæren 
taler om de tre primære eller skabende aspekter, taler man samtidig om 1.-, 2.- og 
3. stråle. Opspaltningen af den primære 2. stråle fra Sollogos resulterer derfor i, 
at Sollogos stadig opererer med tre aspekter, som er de tre primære stråler − 1.-, 
2.- og 3. stråle.

Primære og sekundære stråler
På denne måde er der skabt en differentiering, for når der findes “primære stråler”, 
må der også findes “sekundære stråler”. De sekundære stråler opstår som en 
vekselvirkning mellem de primære. I stedet for at betragte de tre primære aspekter 
som energier, der opbygger og beliver et system, kan man se dem som energier, 
der strømmer rundt i det system, der er opbygget. Næste trin i studiet af de syv 
stråler er at undersøge, hvordan de tre primære stråler griber ind i hinanden og 
vekselvirker på en måde, der fremkalder de fire sekundære stråler. Princippet kan 
illustreres på denne måde:
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Den sekundære 7. stråle er en spejling af den primære 1. stråle.
Den sekundære 6. stråle er en spejling af den primære 2. stråle.
Den sekundære 5. stråle er en spejling af den primære 3. stråle.

Den sekundære 4. stråle forbinder de sekundære med de primære.

Åndsvidenskaben giver ikke et klart svar på, hvordan de tre primære stråler frem-
kalder de fire sekundære stråler, men det hermetiske aksiom siger: “Som foroven 
således også forneden. Som i det store således også i det små. Som i det ydre 
således også i det indre.” Hvis studiet bygger på dette grundlag, medfører det, at 
manifestation på lavere niveauer er udtryk for spejling af højere principper ned på 
et lavere niveau − og sandsynligvis sker det ved, at 4. stråle forbinder og skaber 
ligevægt mellem de primære og de sekundære stråler, for den tibetanske mester 
Djwhal Khul siger, at:

“4. stråle harmoniserer virkningen
af de tre primære stråler.”

Fra én kosmisk stråle til syv planetariske
Konklusionen er derfor, at Sollogos skaber syv stråler i sit system, men der er 
ikke tale om de syv kosmiske stråler, men syv understråler under den kosmiske 2. 
stråle. Der er derfor ikke én stråle i systemet. Set fra en planetarisk synsvinkel er 
der syv stråler.

De syv stråler strømmer nu ind i det planetariske system, og åndsvidenskaben 
fortæller, at de strømmer fra Solen ud til solsystemets syv hellige planetsystemer. 
De syv hellige planeter gennemstrømmes naturligvis af alle syv stråler, på samme 
måde som Sollogos modtager alle syv stråler fra Store Bjørn. Og her sker det samme 
som for Sollogos’ vedkommende, for de enkelte planeter reflekterer kun én af de 
syv stråler, som de modtager fra Sollogos.
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Konklusionen er, at planeterne repræsenterer den stråle, de hver især reflekterer, 
på samme måde som Sollogos repræsenterer 2. stråle. Hver af de syv hellige 
planeter tilbagekaster én af disse understråler, som derfor repræsenterer denne 
planetariske Logos’ personlige udstråling, som farver og betinger alt, hvad der er 
i planetens eget system.

Solen og planeterne

I forbindelse med solsystemets skabelse blev der dannet en gigantisk stjernetåge af 
roterende stof, som på grund af centrifugalkraften fladede ud og dannede roterende 
stofringe. Herefter belivede de syv planetariske Logoi stoffet i hver sin roterende 
stofring, og begyndte at opsamle stof og danne planeter af det. Stoffet, som den 
enkelte planet samlede for at forme planetens masse, havde samme vibration eller 
stråle som den pågældende Planetlogos, og det medførte, at alt stof, der fandtes 
og stadig findes på planeten, er præget af en specifik vibration eller strålekvalitet.

Det medfører også, at vores planetsystem består af syv forskellige planettyper, der 
gennemstrømmes af hver sin stråle.

Sollogos kan sammenlignes med en menneskekrop med organer, og som bekendt 
er der meget stor forskel på organernes funktioner, men tilsammen udgør de både 
ligeværdige og lige vigtige funktioner i organismen. Fjerner man et af de primære 
organer, dør hele organismen. Det sammen princip gælder i Solsystemet. Planeterne 
er meget forskellige, for de har hver deres specielle funktion og udtrykker forskellige 
strålekvaliteter i solsystemets organisme. Planeterne supplerer og kompletterer 
hinanden.

Planeterne repræsenterer hver i sær specifikke kvaliteter, og derfor kaldes de for 
“universiteter” i åndsvidenskaben. Forklaringen er, at hvis en højt udviklet livsenhed 
har behov for at få erfaring om én af de planetariske stråler, så inkarnerer denne 
livsenhed på den aktuelle planet. Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at 
navnlig de hellige planeter fungerer som en form for “universiteter”, hvor livsenheder 
fra andre planeter kan få en specialiseret uddannelse.

Det skal tilføjes, at det for det første er meget få, der får denne mulighed, og for 
det andet er det alene mestre, der har mere end 6. indvielse, der kan komme på 
tale, for på dette høje udviklingsniveau skal mesteren vælge mellem syv kosmiske 
veje til sin fortsatte udvikling, og nogle af vejene kræver uddannelse på andre pla-
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netsystemer, hvor mesteren må tilegne sig viden om systemernes specifikke energier 
eller strålekvaliteter.

Det kosmiske hjertechakra
Dette solsystem administrerer den kosmiske 2. stråle i solkonstellationen Sirius, og 
dermed fungerer solsystemet som et kosmisk hjertechakra. Ordet chakra betyder 
“hjul”. Chakraerne har fået denne betegnelse på grund af deres hvirvlende udseende. 
Når de er i fuld aktivitet, ligner de hjul af levende ild. De kaldes også “lotusblomster”.

Åndsvidenskaben oplyser, at et hjertechakra altid har tolv “kronblade”. Denne 
mystiske information skyldes, at hjertechakraet har en frekvens, der skaber tolv 
“blade”, fordi chakraets rotation på en sinuskurve danner tolv bølgetoppe, der svarer 
til dets bølgelængde.

Når et hjertechakra har tolv “blade”, er det logisk at antage, at hvert blad repræ-
senterer et planetsystem, og derfor må der være tolv planetsystemer i dette solsy-
stem. På nuværende tidspunkt er der kun fundet ni planeter i solsystemet – hvis 
Pluto medregnes − for i modsætning til astronomerne, kategoriseres Pluto som en 
planet i åndsvidenskaben på grund af dens energimæssige indflydelse på systemet. 
Konklusionen er derfor, at der endnu er tre ukendte planetsystemer i solsystemet. 
Og da syv hellige og tre ikke-hellige planeter er kendt af åndsvidenskaben, må man 
formode, at de to ukendte planeter må være ikke-hellige.

Der findes derfor syv hellige og fem ikke-hellige planetsystemer i solsystemet.

De hellige planeter er vist i en cirkel. De ikke-hellige er markeret med et X.

Der findes derfor syv hellige og fem ikke-hellige planetsystemer i vores Solsystem.
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De syv hellige planeters stråler

De syv stjerner i Store Bjørn

Den åndsvidenskabelige forskning fastslår, at der strømmer syv stråler fra Solen 
til syv hellige planeter. Spørgsmålet er nu − hvilke stråler til hvilke af de hellige 
planeter?

Store Bjørns syv stjerner udsender syv stråler til de syv solsystemer, som udgør 
de syv chakraer i Sirius. Men vores solsystem modtager som tidligere nævnt alle 
syv stråler, og solsystemet absorberer og reflekterer alene 2. stråle. Derfor bliver 
2. stråle den primære og dominerende stråle, som Sollogos udstråler til sit eget 
planetsystem.

Den tibetanske mester Djwhal Khul fortæller, at Sollogos spalter den kosmiske 2. 
stråle op i syv understråler, og sender dem ud i sit eget system. De syv understråler 
af 2. stråle absorberes herefter af Solsystemets primære planeter, som er de syv 
hellige planeter. På denne måde kommer de syv hellige planeter til at repræsenter 
hver sin stråle, og …

1. stråle modtages af Vulcan
2. stråle modtages af Jupiter
3. stråle modtages af Saturn
4. stråle modtages af Merkur
5. stråle modtages af Venus
6. stråle modtages af Neptun
7. stråle modtages af Uranus
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De syv stråler og de syv hellige planeter

Desuden er der fem ikke-hellige planeter, og strålerne fordeles sådan …

1. stråle modtages af Pluto
2. stråle modtages af en ukendt planet (erstattes af Solen af hensyn til for-

ståelsen)
3. stråle modtages af Jorden
4. stråle modtages af en ukendt planet (erstattes af Månen af hensyn til for-

ståelsen)
5. stråle modtages af Mars.
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Men de syv kosmiske stråler strømmer også en anden vej ind i solsystemet, for 
de seks øvrige solsystemer i Sirius, der repræsenterer de øvrige stråler, strømmer 
også ind i solsystemet, og deres strålekvaliteter absorberes på samme måde af 
solsystemets hellige planeter.

Den primære indstrømning – og dermed de syv understråler af den 2. kosmiske 
stråle – modtager de hellige planeter fra Solen. Men sekundært modtager planeterne 
desuden de øvrige stråler fra Store Bjørn. Et enkelt og logisk system begynder nu 
at tegne sig − men så enkel er virkeligheden desværre ikke.

Tre stråler – for ånd, sjæl og personlighed
I Alice A. Baileys litteratur har den tibetanske mester oplyst, hvilken stråle hver enkel 
planet i solsystemet modtager, men han tilføjer, at det er vigtigt at være opmærksom 
på, at en planet er et levende væsen, som derfor ikke modtager én enkelt stråle 
men hele tre. For ligesom et menneske har en planet naturligvis en ånd, en sjæl 
og en personlighed – og ånd, sjæl og personlighed har hver sin strålekvalitet. Det 
er derfor nødvendigt at skelne mellem personlighedsstråler, sjælsstråler og stråler 
for ånden.

Spørgsmålet er derfor, hvilken af strålerne, Djwhal Khul har oplyst? Han har angivet 
syv stråler til de tolv planeter, men han har ikke afsløret, om strålerne tilhører 
ånden, sjælen eller personligheden. Denne information er overladt til fornuften og 
intuitionen hos den studerende. Den esoteriske litteratur er tavs.

En mulighed for at komme videre i udforskningen af emnet er at undersøge, hvad 
en af de store stråleforskere – Michael Robbins, der er stifter og leder af Seven Ray 
Institute er nået frem til i sin forskning. Michael Robbins må betragtes som nutidens
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største specialist på området. Han er specialist i både esoterisk astrologi og esoterisk 
psykologi, men ikke mindst inden for det område, som han selv kal-der “rayology”. 
Der er god grund til at betragte hans vurderinger som særdeles kvalificerede 
arbejdshypoteser.

Michael Robbins fortæller, at Djwhal Khul sandsynligvis har oplyst de hellige planeters 
sjælsstråle, og for de ikke-hellige planeters vedkommende er det utvivlsomt person-
lighedsstrålen.

Teorien lyder logisk, for forskellen på en hellig og en ikke-hellig planet er udviklings-
graden. En hellig planetlogos er et planetvæsen, der har taget 5. planetariske 
indvielse. En ikke-hellig planetlogos er et planetvæsen, der “kun” har 3. eller 4. 
planetariske indvielse.

En planet, der har taget 5. planetariske indvielse, er netop domineret af sit sjæls-
aspekt, hvorimod en planet, der har taget 3. eller 4. planetariske indvielse er 
domineret af sit personlighedsaspekt. Det er derfor overvejende sandsynligt, at 
den tibetanske mesters oplysninger skal forstås på dette grundlag. Planeternes 
monadiske stråler eller åndens strålekvaliteter siges der intet om, sandsynligvis 
fordi menneskeheden ikke kan bruge denne information til noget.

Derfor er det et interessant spørgsmål, om man kender alle tre stråler for planeten 
Jorden? Flere steder i forfatterskabet siger Djwhal Khul, at det er for tidligt at give 
informationer om Jordens stråleopbygning, og alligevel kan opmærksom læsning 
afdække informationen. Det viser sig, at Jordens stråleopbygning er ret enestående, 
for den er på en måde et symbol for hele systemet.

Jordens stråleopbygning

Jordens personlighed har ...  3. stråle
Jordens sjæl har ...  2. stråle
Jordens ånd (monade) har ...  1. stråle

Planeten Jorden udtrykker derfor de tre primære aspekter eller den fundamentale 
stråleopbygning … ånden på 1. stråle, sjælen på 2. stråle og personligheden på 3. 
stråle.
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Planeten Jorden udtrykker derfor de tre primære aspekter eller den fundamentale 
stråleopbygning … ånden på 1. stråle, sjælen på 2. stråle og personligheden på 3. 
stråle.

Planchen over strålernes indstrømning fra Store Bjørn via Sirius til solsystemet 
viser, at strålen for Jorden er angivet som 3. stråle. Det er grunden til at Michael 
Robbins konkluderer, at der er tale om personlighedsstrålen, for Jorden er en ikke-
hellig planet.

Selvom planeten Jorden ifølge åndsvidenskaben er bagefter i sin udvikling og 
nærmest er en slags fortabt søn i solsystemet, er den trods alt på vej tilbage til 
“Faderhjemmet”. Det er vigtigt, for Jorden har som sagt en stråleopbygning, der 
er symbol på hele systemet – dvs. 1., 2. og 3. stråle på de tre primære aspekter.

De tre primære
Næste vigtige spørgsmål er nu: Hvilke af de tre hellige planeter udgør de tre pri-
mære aspekter? Ifølge planchen skulle det være: Vulcan på 1. aspekt, Jupiter på 
2. aspekt og Saturn på 3. aspekt. Men det er sandsynligvis ikke korrekt, for de 
hellige planeters stråler er som sagt sjælsstråler, og det er ikke sjælsstrålerne, 
der er betingelsen for, at de er aspekter. Det er åndens strålekvalitet! Hvis de tre 
planeter, der udgør Faderen, Sønnen og Helligånden i systemet, skal findes, er det 
ikke tilstrækkeligt at se på sjælsstrålen. Det er åndens eller den monadiske stråle, 
der skal findes.

Denne information giver Djwhal Khul faktisk i Esoterisk Astrologi. Her siger han, at:

Uranus er ”Faderen” og 1. stråle
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Neptun er ”Sønnen” og 2. stråle

Saturn er ”Helligånden” og 3. stråle

Flere konkrete informationer om strålerne på det kosmiske niveau giver åndsviden-
skaben desværre ikke i øjeblikket, men det er vigtige informationer, for de stråle-
kvaliteter, der præger systemerne i dagligdagen, er nu kendte, og derfor er det 
muligt at forholde sig til dem, og dybere forskning viser da også at:
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o ”Faderen” Uranus, som har 1. stråle på ånden, har 
7. stråle på sjælen.

o ”Sønnen” Neptun, som har 2. stråle på ånden, har 
6. stråle på sjælen.

o ”Helligånden” Saturn, som har 3. stråle på ånden, 
har 3. stråle på sjælen.

Strålerne på planetniveau
Planetsystemerne modtager som sagt hver især en understråle direkte fra So-
len. Understrålen er planeternes primære strålepåvirkning. Men de modtager 
desuden indirekte de øvrige stråler fra Store Bjørn. De hellige planeter modtager 
derfor strålepåvirkningen fra både Solen og fra Store Bjørn. Når en hellig planet 
modtager en bestemt stråletype fra både Solen og fra Store Bjørn – altså både 
direkte og indirekte – vil den naturligvis være stærkt præget af denne specifikke 
strålepåvirkning. Planeterne modtager derfor to strålepåvirkninger – en primær, 
der kommer fra Solen og en sekundær, der kommer fra Kosmos.

Det er 2. stråles 3. understråle, der strømmer til planeten Jorden, og med planeten 
Jorden menes der Shamballa, som i åndsvidenskaben kaldes “centret, hvor Guds 
vilje er kendt” samt Sanat Kumara (Planetlogos’ personlighedsaspekt). Planetlogos 
modtager og absorberer altså primært den store solare 2. stråle og herunder primært 
den store 3. understråle. Sanat Kumara er reelt denne strålekvalitet.

Når Sanat Kumara modtager 2. stråles 3. understråle, spaltes den op i syv under-
stråler efter samme princip som tidligere beskrevet. Planetlogos fungerer på denne 
måde som et prisme ligesom Sollogos. Planetlogos sender derfor syv understråler 
ud i sit system. Mere præcist modtager han den primære solare 2. stråles 3. under-
stråle, som nu spaltes op i syv underunderstråler.
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Sanaka, Sananda og Sanatana Kumara
Shamballa er ligesom alt andet i systemet opdelt i tre aspekter, som åndsvidenskaben 
kalder “departementer”, fordi de repræsenterer et bestemt administrations- eller 
ansvarsområde. De tre primære understråler kanaliserer Sanat Kumara nu videre 
ud til lederne af de tre departementer, der kaldes “Sanat Kumaras Rådskammer” 
– og de tre Kumaraer – Sanaka, Sananda og Sanatana Kumara.

Sanaka Kumara
− modtager 1. under-understråle (af 3. stråle, som er en understråle af 2. stråle)

Sananda Kumara
− modtager 2. under-understråle og …

Sanatana Kumara
− modtager 3. under-understråle …

− og de tre kumaraer sender de tre strålekvaliteter videre til Hierarkiets tre pri-
mære departementer – departementerne for 1., 2. og 3. stråle.

Samtidig strømmer den sekundære påvirkning fra Store Bjørn og solkonstellationen 
Sirius ind i systemet, men det forøger blot den samme strålepåvirkning.

Det er nu interessant at følge, hvad der videre sker i denne nedtransformering af 
strålerne, og derfor skal der nu fokuseres på de tre departementer i Sanat Kumaras 
ashram eller rådskammer. De tre kumaraer sender som sagt de tre primære stråle-
påvirkninger videre til Hierarkiets departementer, og det betyder, at:
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o Manuens departement modtager 1. under-understråle fra Sanaka Kumara.

o Kristi departement modtager 2. under-understråle fra Sananda Kumara.

o Mahachohanens departement modtager 3. stråle fra Sanatana Kumara.

Lederen af Hierarkiets 3. stråle departement – Mahachohanen – opsplitter nu sin 3. 
under-understråle i fire sekundære stråler plus selve 3. strålekvaliteten og sender 
dem videre til de lavere naturriger herunder 4. naturrige − menneskeheden.

Det betyder, at Manuen kanaliserer 1. stråle, Kristus kanaliserer 2. stråle og Maha-
chohanen kanaliserer dels sin egen 3. stråle og dels de fire sekundære stråler til 
menneskeheden og de lavere naturriger. På denne måde besjæles menneskeheden 
af alle syv stråler, og derfor er de syv stråler til stede på Jorden.

Strålerne og astrologien
Et vigtigt spørgsmål er nu: “Hvor kommer strålerne fra set fra et individuelt syns-
punkt?”.

Fra en individuel synsvinkel strømmer strålerne ikke til Jordens naturriger direkte 
fra hverken Store Bjørn eller fra Sirius, men fra Hierarkiet. Set fra menneskehedens 
synspunkt er det reelt uinteressant, hvordan strålerne kommer til Hierarkiet, men 
det er til gengæld vigtigt at vide, at alt hvad der foregår på Jorden, relaterer sig til 
Hierarkiet. Det beskrives senere.

Via Hierarkiet gennemstrømmes Jorden med de syv strålekvaliteter, som Hierarkiets 
mestre modtager fra Shamballa eller Sanat Kumaras rådskammer. Hierarkiet om-
slutter planeten med sin aura, og indenfor denne aura udsender Hierarkiet de syv 
stråler til alle levende væsener på Jorden.
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Det er en vigtig information, for der kan tilføjes en lige så vigtig information. Ånds-
videnskaben oplyser, at Hierarkiet i den atlantiske periode opbyggede tolv kraftfulde 
tankeformer, som de placerede som et bælte omkring Jorden, og disse tankeformer 
udgør den planetariske zodiak. Mestrene skabte en magnetisk forbindelse mellem 
hver tolvtedel af dette tankeskabte bælte eller denne zodiak, sådan at hver del stod 
i forbindelse med det stjernebillede, der befinder sig ude i rummet. Det er denne 
zodiak, der virker og påvirker – det er ikke stjernebillederne langt ude i rummet. 
Spørgsmålet: “Hvor kommer de astrologiske energier fra set fra et individuelt syns-
punkt?”, kan derfor besvares med: “Hierarkiet”.

De kosmiske energier kan ikke opfattes, for de er alt for subtile for menneskets re-
lativt grove bevidsthed. Men mennesket er “tænkeren”.1 Mennesket er derfor i høj 
grad i stand til at opfatte tankeformer – navnlig de tankeformer, der er opbygget 
fra det højere mentalplan (sjælens plan) og nedefter.

Når man siger, at et menneske er født i et bestemt stjerntegn, har det ingen relation 
til det kosmiske stjernebillede. Det har relation til den magnetiserede tankeform, 
som Hierarkiet skabte i Atlantis. Det er den, der rummer den specielle energi, der 
defineres som stjernetegnenes eller zodiakens kvaliteter.

Desuden er disse tankeformer blevet suppleret af astronomer og astrologer, der 
gennem tiderne har beskæftiget sig med astronomi og astrologi, som i virkeligheden 
er én videnskab. Deres tankeformer er også strømmet ind i det kollektive tankebælte, 
og denne kombination er forklaringen på, at astrologiske analyser virker – det skyldes 
ikke, at der strømmer kosmisk energi ned til Jorden fra fjerne stjernebilleder langt 
ude i rummet.

1 Det engelske ord ”man” (menneske) stammer fra sanskritordet ”manas”, der betyder 
”tanke” eller ”tænkeren”.



40

De kosmiske stjernebilleder ligger ikke opdelt i lige store bælter på hver tredive 
grader, sådan som det fremgår af astrologernes beregninger i horoskoperne. 
Desuden er der noget, der hedder forårspræcessionspunktet, som medfører, at 
stjernebillederne løbende forrykkes en smule hvert år. Siden Ptolemæus’ tid har de 
forrykket sig cirka en tredjedel af tegnet, og det medfører, at de fleste tegn ikke 
står dér, hvor astrologerne påstår, at de befinder sig ifølge deres beregninger.

Det har skabt en markant uoverensstemmelse mellem astrologi og astronomi, og 
astronomer angriber netop astrologerne med dette argument. Astrologer uden kend-
skab til denne åndsvidenskabelige kendsgerning, er ikke i stand til at komme med 
et logisk svar på denne uoverensstemmelse, og henviser derfor til, “at sådan har 
man altid beregnet horoskoperne” – altså et dogmatisk argument, der er baseret 
på en trosforestilling.

Men når astrologien alligevel virker, skyldes det ganske enkelt, at menneskeheden 
er underlagt Hierarkiets magnetiske tankeform, der omkranser og drejer med 
Jorden rundt, og som altid har nøjagtig tredive grader for hvert tegn. På denne 
måde bliver horoskopet relevant, for det er ikke et billede på Kosmos, men på de 
energier, der konstant strømmer fra tankeformen, og som har en reel virkning på 
det enkelte menneske. Man kan derfor udlede, at når astrologien virker, skyldes det, 
at astrologerne – ofte uden at vide det − beskriver tankeformer, og tankeformer er 
den stærkeste påvirkning, mennesket – tænkeren − udsættes for her på Jorden. 
De tolv kollektive tankeformer, der udgør en del af psykologen Carl Jungs kollektive 
ubevidste, er en af de stærkeste kollektive indflydelser, der findes på planeten.

Konklusionen er, at alle energier på planeten stammer fra Hierarkiet, der også kal-
des Det Store Hvide Broderskab. Denne konklusion har vidtgående konsekvenser 
for menneskets virkelighedsopfattelse. Det medfører ikke mindst, at det altid er 
Hierarkiet, der beslutter og styrer, hvilke energier, der skal påvirke menneskeheden 
i en given periode.
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De Syv Stråler
og evolutionen på Jorden

Efter gennemgangen af de tre overordnede niveauer − det kosmiske, det solare og 
det planetariske niveau − som fra menneskehedens synsvinkel er mere irrelevante 
– skal der nu fokuseres på Jorden. Og herefter skal der fokuseres på næste niveau 
− det enkelte menneskes stråleopbygning.

Det er hensigtsmæssigt først at undersøge den funktion, strålerne har i forhold til 
evolutionen. Evolutionen kan betragtes som det mest omfattende begreb, man kan 
beskæftige sig med her på planeten, for den inddrager alt liv i alle naturriger og 
på alle niveauer. I evolutionen her på Jorden repræsenterer de tre primære stråler 
reelt det, der i åndsvidenskaben kaldes de tre aspekter, og derfor kaldes de tre 
stråler for “aspektstråler”. De har hver især en overordnet funktion i forhold til alle 
livsenheder, der er under udvikling.
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De tre aspektstråler

1. aspekt
1. stråle står for kraftelementet og giver derfor den dynamiske evolutionsimpuls 
til alt, der lever og udvikler sig her på Jorden. 1. stråle er den kraft, der driver alle 
åndsenheder (monader) fremad i evolutionen.

2. aspekt
2. stråle står for magnetisme, som resulterer i formbygning og dermed i udvikling 
af bevidsthed. 2. stråle er årsag til, at livsenheder bliver bevidste og derfor kan 
opfatte og kommunikere med sine omgivelser. Uden bevidsthedsaspektet ville der 
ikke være en evolution.

3. aspekt
3. stråle står for aktiv intelligens, der er typisk for stofatomerne, og den sørger for, 
at der er stof og stofformer til rådighed, som bevidstheden kan udvikle sig i.
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Strålerne fungerer derfor både som stråler og aspekter. Man kan sammenligne de 
tre stråler med et byggeprojekt:

Det kosmiske byggeprojekt

1. stråle er ”bygherren”
– der er ophavet til eller idéen, hensigten eller viljen bag byggeprojektet. Drivkraften 
bag projektet kan sammenlignes med penge, som er en nødvendig energi, hvis 
projektet skal realiseres.

2. stråle er ”arkitekten”
På grundlag af “bygherrens” plan, idé og hensigt udarbejdes detaljerede arketyper, 
og de skaber grundlaget for manifestationen.

3. stråle er ”bygmesteren”
– der har ansvaret for den detaljerede manifestation i stoflig form ved at stille 
stoffet til rådighed. “Bygmesteren” har ansvaret for de arketypiske former, og “byg-
ningshåndværkerne” har ansvaret for at bygge de konkrete former. Der er på denne 
måde både en indre, usynlig kraft i formverdenen, der danner formerne, og den 
ydre form. (“Bygningshåndværkerne” er devariget eller de formskabende kræfter, 
som samtidig er formerne).
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De fire sekundære stråler
De fire sekundære stråler udtrykker de tre primære og grundlæggende kvaliteter på 
en mere specialiseret måde. De tre af de sekundære stråler er et mere specialiseret 
aspekt af de primære stråler.

o 7. stråle er en mere konkret udgave af 1. stråle.

o 6. stråle er et mere håndgribeligt udtryk for 2. stråle.

o 5. stråle er en mere specialiseret udgave af 3. stråle.

o 4. stråle udgør midtpunktet, der forener de primære og sekundære stråler. 
Den repræsenterer harmonien mellem de primære og de sekundære stråler.

Udvikling fra det konkrete til det abstrakte
I evolutionen er det de sekundære stråler, der først skaber udviklingen og manife-
sterer deres specifikke egenskaber, for mennesket begynder selvsagt ikke udviklingen 
på de højere, abstrakte niveauer. Al udvikling begynder i det konkrete og bevæger 
sig mod det abstrakte – fra form til idé og hensigt.

Menneskeheden erfarer derfor først hensigtens formmæssige udtryk. Eksempelvis 
har mennesket udviklet telegrafi, telefoni, television osv., som en forudsætning for, 
at det engang bliver i stand til at udvikle telepati.

For at forstå strålernes konkrete udtryk, er det nødvendigt at forstå, at det er de 
sekundære stråler, der har den vigtigste funktion. Derfor foregår udviklingen i begyn-
delsen på de sekundære og mere konkrete strålers præmisser, og efterhånden som 
mennesket forædler bevidstheden til højere og mere abstrakte udtryk, bliver det i 
stand til at udtrykke de primære strålers kvaliteter.
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De syv stråler i evolutionen

1. stråle  Udtrykker kraft manifesteret som vilje.
    Kun delvis manifesteret i det nuværende solsystem.

 Vigtigste funktion er nedbrydning af former.
    Kaldes derfor ”nedbryderen”.

2. stråle  Udtrykker tiltrækning manifesteret som kærlig- 
 hed.
 Bygger og opretholder alle former i systemet.
 Manifesterer dermed hele bevidsthedsaspektet.
 Kaldes derfor ”formbyggeren”.

3. stråle  Udtrykker aktivitet manifesteret som intelli-  
 gens.
 Skaber stofatomerne med deres intelligente   
 aktivitet.
 Eksempel: Elektrisk aktivitet skaber compu-  
 terintelligens.

    Kaldes derfor ”skaberen”.

4. stråle  Udtrykker intelligens manifesteret som skøn-  
 hed gennem forædling af form.
 Formmæssigt udtryk for harmoni mellem de   
 tre primære stråler.

5. stråle  Udtrykker intelligens manifesteret som viden  
 gennem differentiering af form.

   Formmæssigt udtryk for 3. stråle.

6. stråle Udtrykker intelligens manifesteret som  idealis-
me gennem hengivenhed for formens indre kva-

  litet.
  Formmæssigt udtryk for 2. stråle.

7. stråle Udtrykker intelligens manifesteret som organi- 
sation gennem integration af indre formål og ydre 
form.

 Formmæssigt udtryk for 1. stråle.
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De 7 stråler i evolutionen

1. stråle – “nedbryderen” – udtrykker kraft manifesteret som vilje. Kraft er selve 
dynamikken, og vilje er en psykologisk egenskab, der er et resultat af kraft. Den 
vigtigste funktion er i virkeligheden nedbrydning af former. I Indien er det Shiva, 
der repræsenterer “nedbryderen”. Formerne bygges af 2. aspekt eller 2. stråle, og 
når der skal bygges nyt, må de gamle former først nedbrydes. Den højere åndelige 
funktion af 1. stråle kommer ikke rigtig til udtryk i det nuværende solsystem. Denne 
funktion kommer i fokus i næste solsystem.

Man betragter som regel 1. stråle som “nedbryderen” eller “ødelæggeren”. Det 
skyldes, at menneskets bevidsthed ikke er i stand til at opfatte de meget høje 
svingninger fra 1. stråle, for det inderste aspekt af 1. stråle er syntese. Men for at 
skabe syntese og enhed skal alt det, der adskiller og skaber dualitet nedbrydes.

2. stråle – “formbyggeren” – udtrykker tiltrækning manifesteret som kærlighed. 
Selve kraften er magnetisme, men når denne magnetisme opstår mellem mennesker, 
kaldes den kærlighed. 2. stråle bygger og opretholder alle former i systemet, for 
former er afhængige af en magnetisme, der danner dem og opretholder dem. Når 
fysikere illustrerer stof, viser de energi, der er bundet i gitre, men de forklarer ikke, 
hvor denne sammenhængskraft, der binder atomerne sammen til stofstrukturer, 
stammer fra. Den åndsvidenskabelige forklaring er 2. stråles magnetiske kraft.
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Det er formen, der afgør, om der opstår bevidsthed, for det er først muligt at ska-
be bevidsthed, når liv kan inkarnere i form. Derfor er det “formbyggeren”, der er 
bevidsthedsudvikleren. Bevidsthed opstår i spændingsfeltet mellem liv og stof, og 
derfor er formen en forudsætning for bevidsthed. Hvis strømmen (liv) ikke kan 
strømme i en ledning (form), opstår der ingen magnetisme (bevidsthed).

3. stråle – “skaberen” – er udtryk for aktivitet manifesteret som intelligens. Akti-
vitet er det generelle, mens intelligens er noget, man kan forholde sig til eksempelvis 
via psykologien. Livet strømmer i formen, og i formen fordeles livsstrømmen på en 
hensigtsmæssig måde, sådan at livsstrømmen omdannes til aktiviteter, der styres 
af den bagvedliggende intention, og dermed bliver den intelligent. Det samme 
sker i en computer, hvor den elektriske strøm blot er energi, der strømmer ind i 
computeren, men i computerens indre dirigeres strømmen (livet) af programmet 
(hensigten) til at udføre bestemte handlinger (intelligent aktivitet).

3. stråle kaldes “skaberen”, for 2. stråle skaber ikke – den samler og opretholder 
blot de former, der er skabt. Stofpartiklerne er der i forvejen, for de er skabt af 3. 
stråle. 2. stråle samler stofpartiklerne til form, og derfor kan man konkludere, at 
stof og form ikke er det samme …

Stoffet skabes af 3. stråle – formerne bygges af 2. stråle.
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De fire sekundære stråler
og deres kvaliteter

De fire sekundære stråler refererer alle til 3. stråle. De sekundære stråler er 
derfor aspekter af 3. stråle, men fordi man kalder de tre primære stråler for 
aspektstråler, har man valgt at kalde de fire sekundære stråler for attributstråler 
– eller “egenskabsstråler”. Det medfører, at det overordnede princip for 3. stråle 
gennemstrømmer og farver de fire sekundære stråler. Forklaringen beskrives senere, 
men man kan sige, at fordi intelligent aktivitet er nøgleordet for 3. stråle, medfører 
det, at de sekundære stråler er udtryk for fire måder at være intelligent på. Det er 
de fire måder, som intelligens kommer til udtryk på.

4. stråle udtrykker intelligens manifesteret som skønhed. Harmoni er identisk 
med skønhed. Men 4. stråle er også udtryk for disharmoni, for udviklingen består 
både af bevidstheder og former, der udtrykker harmoni, og bevidsthed og former, 
der endnu ikke er i stand til at udtrykke dette potentiale.

Nutidens kunst er reelt forfejlet, for den har bevæget sig væk fra det oprindelige 
ideal. I nutiden er der en generel tendens til, at kunst ikke udtrykker harmoni, og 
der stilles ikke krav om et budskab i kunstværket. Kunsten har derfor bevæget sig 
så langt væk fra kunstens væsen, som den overhovedet kan. Udviklingen i kunsten 
er en naturlig konsekvens af materialismen. Materialismen er nemlig blottet for bud-
skab. Positivt set kan man derfor sige, at kunsten er nødt til at blive indholdsløs, 
hvis den skal udtrykke den kultur, den er en del af, for materialismen er udtryk for 
en håbløs mangel på et åndeligt budskab eller en dybere hensigt. At nutidens kul-
tur er uden indhold, er reelt ikke kunstens problem. Kunsten udtrykker alene den 
eksisterende tilstand. Når Den Nye Tidsalders kunst begynder at tone frem, vil man 
kræve, at den både har et budskab og inspirerer til harmoni.

4. stråle relaterer ikke kun til kunst i traditionel forstand, for 4. stråle kan gen-
nemstrømme hele samfundet og alle aktiviteter med den intelligens, der fremkalder 
harmoni og dermed skaber skønhed på alle livets områder. En kunstner er ikke kun 
et menneske, der skaber kunst. En kunstner kan eksempelvis også være en livs-
kunstner – og dermed ethvert menneske.
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5. stråle udtrykker intelligens manifesteret som viden gennem differentiering 
af form. Hvad menes der med “differentiering af form”? En mekaniker skiller bilen 
ad for at finde ud af, hvordan den fungere – eller hvorfor den ikke fungerer. Og 
dermed får mekanikeren viden om bilen, dens funktioner og dens tilstand. Det er 
det samme princip, der kendetegner naturvidenskaben. Den skiller tingene ad for 
at finde ud af, hvordan de fungerer og for at gruppere dem. Botanikere og zoologer 
skiller naturen ad for at gruppere planter og dyr i sorter, arter og familier osv.

Forskerne skiller tingene ad, indtil de når til atomerne – som de herefter skiller ad. 
Denne proces fortsætter indtil et punkt, hvor stoffet forsvinder og bliver til energi. 
Alligevel har forskerne ikke taget konsekvensen af iagttagelsen, der klart viser, at 
materialisme er en illusion, for stoffet er en illusion. Alt er energi! Alt er liv! 5. stråle 
er ikke alene udtryk for naturvidenskabelig tænkning, men også for manglende 
overblik og fleksibilitet.

6. stråle udtrykker intelligens manifesteret som idealisme. Idealisme betyder, 
at man koncentrerer sin opmærksomhed om én enkelt ting. Hvis man retter sin 
samlede kraft mod et begrænset bevidsthedsområde, kommer området til at fylde 
hele bevidstheden. 6. stråle koncentrerer sig om et ideal, der opleves som det eneste 
rigtige, og med stor intensitet strømmer livskraften ind i dette afgrænsede felt. 
Derved opbygges der en enorm kraft, men samtidig udelukkes alt det, der ligger 
uden for feltet. 6. stråle er ikke alene udtryk for idealisme, men også for fanatisme.

7. stråle udtrykker intelligens manifesteret som organisation. Den er den 
mest diffuse af strålerne. Der er tilsyneladende fokus på begrebet “organisation”, 
men strålen har også et andet navn, nemlig “ceremoniel magi”.

Der henvises ikke til mystiske alkymistiske eksperimenter eller ritualer, men til 
resultater skabt ved hjælp af processer, procedurer og rytmisk tilrettelæggelse af 
arbejdsgange. Eksempelvis reagerer devaer på rytmiske mantraer, og da det er de-
vaerne, der er stoffet og formerne, kan man derfor beherske formerne ved hjælp 
af bevidst manipulation af stoffet – og det er ægte ceremoniel magi.

Men ceremoniel magi kommer også til udtryk i hverdagen i den måde, man lever på. 
Alle mennesker lever rytmisk. Hverdagen er styret af fastlagte rytmer, og derfor er 
livet reelt én stor ceremoni. Resultatet kan blive krystallisering, fordi man risikerer 
at synke ind i rytmen og blive fanget af magien og til sidst blive helt behersket af 
rytmen og rutinen.

Ceremoniel magi vedrører rytme, orden, farve, lyd, svingning og vibration. Over-
ordnet kan man sige, at 7. stråle er den energi, som i den ydre fysiske verden 
manifesterer alle de begreber, der eksisterer i de indre verdener.

Eksempelvis vil en forsker, der foretager en analyse ved hjælp af 5. stråle, ikke 
kunne manifesterer sine iagttagelser og erkendelser, medmindre de omsættes til 
fysisk form. En indre erkendelse må omsættes til et ydre udtryk. 7. stråle refererer 
derfor til alle de øvrige stråler, for det er 7. stråle, der sørger for, at de bliver til 
virkelighed. Og derfor er den også mere diffus, for den organiserer ting, man ikke 
kan se.

7. stråle er ikke kun udtryk for organisation og orden. Den kan også komme til 
udtryk som bureaukrati og overdreven kontrol.
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Strålernes navne og dobbeltaspekter

1. stråle:
 Vilje og kraft – dynamisk energi, magt, ledelse
 Indadtil = Stabiliseret magt, udholdende kraft, klippegrund.
 Udadtil = Befriende energi, barrierenedbrydende, eksplosiv.

2. stråle:
 Kærlighed-visdom – helhed, intuition, vejledning
 Indadtil = Visdom, indsigtsfuld, helhedsforstående.
 Udadtil = Kærlighed, empatisk, medfølende.

3. stråle:
 Aktiv intelligens – tilpasning, kreativitet, filosofi
 Indadtil = Intelligens, abstrakt tænkende, kreativ.
 Udadtil = Aktivitet, fleksibelt handlende, tilpasningsevne.

4. stråle:
 Harmoni gennem konflikt – skønhed, kunst
 Indadtil = Harmoni, skønhedsskabende, æstetisk.
 Udadtil = Konflikt, konfronterende, problemløsende.

5. stråle:
 Konkret viden – intellekt, forståelse, videnskab
 Indadtil = Videnskab, eksakt viden, præcision, forskning.
 Udadtil = Konkret praksis eksperimenterende, analytisk, teknisk.

6. stråle:
 Abstrakt idealisme – hengivenhed, mystik
 Indadtil = Hengivenhed, mild, modtagelig, rummelig.
 Udadtil = Idealisme, glødende intens, aspirerende.

7. stråle
 Ceremoniel orden – lovmæssighed, magi, skabelse
 Indadtil = Lov og orden, bevarende, opretholdende.
 Udadtil = Manifestation, skabende, reorganiserende.
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De syv stråler og Hierarkiet

De syv stråler er ikke kun de kræfter, der skaber systemet, for systemet er skabt for 
milliarder af år siden, og systemet fungerer stadig. Strålernes energier befinder sig 
desuden som frie, strømmende energier i systemet, og det er de energier, Hierarkiet 
eller Det Store Hvide Broderskab bruger til at styre naturrigerne.

Hierarkiet fungerer som mellemled mellem Shamballa – “Centret hvor Guds vilje 
er kendt” … eller “bygherren” – og Hierarkiet er “arkitekten”, som har til opgave 
at omsætte bygherrens hensigt og idé med bygningsværket til virkelighed. Det er 
derfor Hierarkiet, der er ansvarlig for, at livet i denne verden skabes og udvikles 
… og med “verden” menes der alle naturriger. Hierarkiet har derfor ansvaret for 
både mineralriget, planteriget, dyreriget og menneskerigets samlede og indbyrdes 
afhængige udvikling, og Hierarkiet udgør selv det 5. naturrige – det overmenne-
skelige rige.

Det er Hierarkiet opgave at registrere Planetlogos’ hensigt, der i sin natur er ren 
energi og derfor formløs, og give hensigten et konkret udtryk i de lavere naturriger 
med mineraler, planter, dyr og mennesker, der er under udvikling.
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Menneskets planetariske position

Mennesket er forbindelsesleddet mellem de lavere og de højere naturriger. Hensigten 
er en vibration, en lyd eller en farve, og Hierarkiets mestre behersker nogle teknikker, 
som gør det muligt at give vibrationen form. Og Hierarkiets redskaber er de syv 
stråler. Hierarkiet påvirker stoffet ved hjælp af strålerne, og dermed skabes de re-
sultater, der ligger i evolutionsplanen.

Resultaterne kommer til udtryk i en fremadskridende bevidsthedsudvikling i alle 
naturriger – ikke kun i menneskeriget – og derfor eksisterer der i naturen et 
cyklisk udviklingsmønster, som potentielt rummer og manifesterer udviklingen af 
bestemte egenskaber, efterhånden som udviklingen skrider frem. Hierarkiet kender 
evolutionsplanen, de kender de egenskaber, der skal udvikles i alle naturriger og i 
menneskeheden. Men hvordan får de menneskeheden til at gøre det, de ønsker? 

Åndsvidenskaben oplyser, at de lader bestemte strålekvaliteter strømme ind i sy-
stemet, mens de sørger for, at andre strålekvaliteter holdes tilbage. En indstrømning 
af en ny strålekvalitet udvikler nye egenskaber, og de nye egenskaber fremkalder 
en ændring af civilisationen. Det er ikke så abstrakt, som det umiddelbart kan lyde. 
Det er faktisk meget konkret.

Et eksempel er udviklingen af nutidens teknologiske tidsalder. 5. stråle er den 
konkrete tænknings stråle eller naturvidenskabens stråle. I middelalderen havde 
menneskeheden ingen eller ganske lidt teknologi, og derfor benyttede man helt 
andre redskaber i hverdagen. Hierarkiet besluttede – i overensstemmelse med evo-
lutionsplanen – at udvikle en teknologisk baseret civilisation, og mestrene anvendte 
strålerne til opfyldelse af denne hensigt. Det lod derfor 5. stråles energier strømme 
ind i menneskeheden, og dermed stimulerede det den naturvidenskabelige tænkning.

Men indstrømning af en bestemt strålekvalitet er ikke tilstrækkelig. Den ønskede 
udvikling forudsætter, at der er tilstrækkeligt mange mennesker i inkarnation, som 
responderer på den indstrømmende energi – og dvs. at disse mennesker har 5. 
stråle som sjælsstråle eller som personlighedsstråle. I et tankeklima, der er gen-
nemstrømmet af 5. stråles egenskaber, kan disse mennesker med lethed udtrykke 
deres potentialer, fordi de svinger på samme vibration. Hierarkiet lader derfor både 
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en bestemt energi gennemstrømme naturrigerne, og desuden lader mestrene en 
mennesketype med affinitet til denne energitype inkarnere − og i løbet af bare 
4-500 år forvandles verden af denne kombination.

Historien og civilisationernes udvikling
Fra renæssancen og frem til nu, har Hierarkiet på denne måde forvandlet et land-
brugssamfund til et højteknologisk industrisamfund, som nu er videreudviklet til et 
informationssamfund. Verdenshistorien og civilisationernes udvikling er derfor udtryk 
for, hvordan Hierarkiet har påvirket naturrigerne ved hjælp af strålerne. For tiden 
går udviklingen meget stærkt, for når den naturvidenskabelige tænknings stråle 
bruges af intelligente, naturvidenskabeligt orienterede mennesker, går udviklingen 
stærkt i denne retning.

Der er grund til at værdsætte denne udvikling, for uden den ville befolkningstilvæksten 
have skabt sult- og sygdomskatastrofer af ufatteligt omfang. Teknologien har gjort 
det muligt for menneskeheden at overlade stadig mere fysisk arbejde til maskiner, 
og dermed er der frigjort ressourcer til andre formål end at sikre simpel overlevelse.

Denne udvikling er udtryk for intelligensens udnyttelse af naturens ressourcer i form 
af teknologi, som er udtryk for 5. stråles aktivitet. I nutiden er 5. stråles tænkning 
imidlertid blevet farlig for menneskeheden, for 5. stråles adskillende tænkning 
har udviklet sig til en “du eller jeg”-holdning, og denne “jeg kontra det”-indstilling 
til verden er ved at blive farlig for men neske heden, for den har udviklet sig til en 
“menneskeheden-kontra-naturen indstilling”, en “nation-kontra-nation indstilling”, 
en “religion-kontra-religion indstilling”, en “rig-kontra-fattig indstilling” osv.

Mennesket kæmper og konkurrerer med naturen – det er ikke en del af naturen. 
Mennesker kæmper med andre mennesker, for menneskeheden opleves ikke som en 
helhed. Denne indstilling er i høj grad blevet forstærket gen nem naturvidenskabelige 
og teknologiske modeller, der ser menne skeheden som den højeste livsform, som 
er i stand til og berettiget til at ud nytte naturen til sit eget egoistiske formål. Under 
henvisning til “naturens orden” eller “jungleloven”, er det almindeligt anerkendt, at 
de stærke har ret til at udnytte de svagere. Ifølge åndsvidenskaben er “jungleloven” 
imidlertid dyrenes lov – ikke menneskets.

Det er dog ikke naturvidenskaben og teknologien, der bæ rer skylden for menneske-
hedens nuværende kritiske situation, men den måde hvorpå naturvidenskaben og 
teknologien er blevet anvendt. I de fleste tilfælde tjener naturvidenskaben og tek-
nologien indi viduelle, politiske og nationale interesser i ste det for menneskehe dens 
og planetens.

Inkarnationerne styres af et overordnet mønster
Erkendelsen af at Hierarkiet benytter strålerne til at stimulere eller hæmme be-
stemte egenskaber indebærer, at menneskets inkarnationsmønster styres af et 
overordnet mønster, og dermed får de individuelle karmiske mønstre mindre be-
tydning for planetens udvikling. Hierarkiet styrer og regulerer inkarnationstakten 
i overensstemmelse med den overordnede plan for planeten, og derfor inkarnerer 
nogle mennesketyper i bestemte cyklusser, mens andre holdes tilbage uafhængig af 
den personlige karma. Planetens karma er altid overordnet det enkelte menneskes 
karma.

Hvis et menneskes sjæl befinder sig på en stråle, der af det overordnede hensyn 
skal holdes tilbage i en udviklingsperiode, trækkes dette menneske også ud af inkar-
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nation i en tilsvarende periode. For tiden er 6. stråle på vej ud, og det medfører, 
at sjæle på 6. stråle ikke kommer i inkarnation i flere tusinde år – måske i flere 
hundredetusinde år eller mere. Hvis der ikke er brug for deres specielle strålekvalitet 
i en given periode, inkarnerer de ikke.

Hierarkiet afstemmer naturligvis de indstrømmende energier med de store kosmiske 
cyklusser, som Jorden og Solsystemet er en del af.

“Det er indlysende, at verdenshistorien er baseret på fremkomsten 
af idéer, idéernes efterfølgende anerkendelse og deres forvandling 
til idealer, som til sidst bliver afløst af den næste indstrømning af 
idéer. Det er inden for idéernes område, at menneskeheden ikke 
er fri. Det er en vigtig kendsgerning. Så snart en idé bliver til et 
ideal, kan menneskeheden frit acceptere eller forkaste den, men 
idéer kommer fra en højere kilde og påtvinges menneskeslægtens 
bevidsthed, uanset om menneskeheden ønsker dem eller ej. Om 
menneskehedens udvikling vil ske hurtigt, eller om den forsinkes 
på grund af manglende forståelse, afhænger af den brug, der gøres 
af disse idéer (som af natur er guddommelige udstrålinger, der 
legemliggør den guddommelige plan for planetarisk udvikling).”

Alice A. Bailey: De syv stråler

4. stråle og Den Nye Tidsalder
I Den Nye Tidsalder dæmper Hierarkiet 5. stråle, og samtidig lukkes der gradvis op 
for 4. stråle, og derfor er det muligt at gøre sig tanker om, hvordan samfundet vil 
blive om 3-500 år. Ifølge åndsvidenskaben vil menneskets verden blive forvandlet til 
ét stort kunstværk. Samfundets mål vil være at skabe skønhed og harmoni på alle 
livets områder. Menneskeheden vil stadig både være i besiddelse af, videreudvikle 
og anvende højteknologi, men den teknologiske udvikling vil blive sekundær, og 
den vil blive brugt til at realisere de nye værdier. Skønhed og harmoni vil komme 
til udtryk på alle livets områder – ikke bare i smukke bygninger, men inden for alle 
livsområder – ydre såvel som indre.
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Åndsvidenskaben oplyser, at det netop er 4. stråle, der kommer til at dominere 
i Den Nye Tidsalder. Det betyder, at sjæle på 4. stråle vil inkarnere i stort tal, og 
de vil præge tilværelsen med deres livssyn, der er styret af skønhed og harmoni. 
Det siges, at fra 2025 vil 4. stråle begynde at strømme ind i planetsystemet, og 
forvandlingen af samfundet vil begynde.

5. stråles teknologisamfund har givet mange fordele, men det har også skabt et grimt 
samfund, hvor formerne er præget af ingeniøragtig tænkning og funktionalisme. 
Praktisk tænkning og funktionalisme har vist sig at være en uskøn måde at håndtere 
formens verden på.

Strålernes cykliske manifestation
Den tibetanske mester Djwhal Khul har givet oplysninger om hvilke stråler, der er 
på vej ind og ud i den kommende udviklingsperiode.

1. stråle
o Ikke virksom – kun glimtvis siden 1825.
o Indflydelse på mentalplanet i dag.
o Indflydelse på astralplanet om 100 år.
o Indflydelse på det fysiske plan om 2.000 år.

1. stråle er ikke konstant aktiv, for den vil virke for voldsomt nedbrydende. Ikke 
fordi strålen i sig selv er ødelæggende, men fordi mennesket kun kan opfatte den 
laveste del af vibrationerne, der resulterer i ødelæggelse. Den er allerede aktiv på 
mentalplanet, og her skaber den klarhed i tænkningen.

Den har imidlertid været i glimtvis aktivitet siden 1825, og de mest markante virk-
ninger har foreløbig været de to verdenskrige, spaltningen af atomet, sammenbruddet 
af Sovjetunionen og apartheidsystemet i Sydafrika. 1. stråle får livets “puls” til at 
slå stadig hurtigere. Det medfører en accelererende global stress-tilstand.
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2. stråle
o Virksom siden 1575.
o Er altid subjektivt manifesteret, for den er systemets stråle.
o Stigende indflydelse på det fysiske plan de næste 2.200 år.

2. stråle er altid subjektivt til stede, for den er Solsystemets stråle, men objektivt 
har den været virksom siden 1575. Den vil få stigende indflydelse på det fysiske 
plan de næste 2.200 år, og fordi det er kærlighedens og visdommens stråle, er 
der udsigt til en positiv periode i menneskehedens udvikling. Denne energitype 
påvirker primært aspiranters og disciples hjertecenter for at vække kærligheden 
til alt levende, og for at stimulere humanitært arbejde.

3. stråle
o Virksom siden 1425.
o Vil være manifesteret i lang tid. 3. stråle er stoffets stråle.

3. stråle vil altid være manifesteret, for den er selve stoffets stråle. Når det samtidig 
siges, at den har været virksom siden 1425, begynder der at tegne sig et system 
med store og små cyklusser, som vil blive omtalt senere. 3. stråle har nu nået 
et højdepunkt, og i samarbejde med 1. stråle vil den nedbryde alle forsøg på at 
opretholde den adskillende bevidsthed. 3. stråle er derfor en væsentlig årsag til 
dannelse af foreninger og organisationer, der ønsker at skabe rigtige menneskelige 
relationer.

Det var 3. stråle, der i 1500-tallet skabte reformationen og renæssancen, de filoso-
fiske retninger og de mange opdagelsesrejser. Formålet var at udvikle menneskets 
mentale aspekt.

4. stråle
o Vil gradvis blive aktiv efter 2025.
o Vil først være fuldt aktiv om 600 år.

4. stråle vil fra 2025 begynde at forvandle menneskets verden til en harmoniens og 
skønhedens verden. Det er snart slut med at lade ingeniører formgive den fysiske 
verden. I de kommende århundreder vil 4. stråle sætte sit præg på alle livets 
forhold, og derfor vil skønhed og kunst nå ufattelige højder. 4. stråle er desuden 
menneskehedens overordnede stråle.

5. stråle
o Virksom siden 1775.
o Midlertidigt dæmpet fra slutningen af det 20. århundrede.

5. stråle dæmpes i en periode for at give plads til de nye kvaliteter, men strålen 
vil igen blive aktiv, for menneskeheden er langt fra fremme ved det teknologiske 
stadie, der var til stede i de store kulturer som Atlantis og Egypten − og som ikke 
alene skal genskabes, men endda overgås. Siden 1775 har 5. stråle sat sit tydelige 
præg på menneskehedens tilværelse – ikke mindst via den teknologiske udvikling. 
Den dæmpes, så den menneskelige etik og moral kan nå at vokse og afbalancere 
de destruktive virkninger, som naturvidenskaben og politikere med en materialistisk 
indstilling har forvoldt.
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6. stråle
o Aftagende virksomhed.
o Begyndte nedtrapning i 1625.

6. stråle har været aftagende siden 1625, men den har været en af de mest domi-
nerende stråler i de seneste 2.500 år. Den er nu hastigt aftagende og vil helt for-
svinde ud af global aktivitet. De store religioner er baseret på 6. stråles idealisme, 
som ofte er kommet til udtryk i en hengivenhed, der resulterede i fanatisme og 
grusomhed. 6. stråle er Fisketidsalderens stråle, og den har skabt religiøs fanatisme 
med korstog, inkvisition, hekseafbrændinger og terrorisme. Mange mennesker er 
stadig i deres personlige stråleopbygning præget af 6. stråles konservative og tra-
ditionsbundne kræfter.

7. stråle
o Tiltagende virksomhed.
o Begyndte optrapningen i 1675.

7. stråle er tiltagende og vil afløse 6. stråle. Den begyndte sin aktivitet i 1675, men 
der går 5-600 år fra en stråle begynder at tiltage eller aftage, før den enten har 
fuld indflydelse eller er uden indflydelse. 7. stråle når først sit højdepunkt om 1-200 
år. 7. stråle er Den Nye Tidsalders strålekvalitet − Vandbærerens tidsalder. Den vil 
medføre, at nationer og enkeltpersoner vil arbejde for fredelig sameksistens, for 
7. stråle er syntesestrålen. 

I åndsvidenskabelige kredse er der fokus på netop 6. og 7. stråle, fordi 7. stråle er ved 
at afløse 6. stråle. Optrapningen og nedtrapningen begyndte nogenlunde samtidig, 
og menneskeheden befinder sig lige nu i en periode, hvor de to strålekvaliteter 
kæmper om indflydelsen, og det er årsagen til mange af nutidens konflikter.

De lange og de korte strålecyklusser
Nu kan man nemt få en fornemmelse af, at man på grundlag af disse informationer 
har fået overblik over systemet, men så nemt er det ikke, for den tibetanske mester 
Djwhal Khul fortæller, at 6. stråle samtidig eksisterer i en stor kosmisk cyklus, og 
derfor vil 6. stråle stadig være til stede i de kommende 20.000 år. Spørgsmålet er 
derfor, hvilken 6. stråle cyklus, der er på vej ud, og svaret er, at det er en under-
stråle-cyklus af en 4. strålecyklus, som vil påvirke planeten og menneskeheden i 
de næste 40.000 år.

Det medfører ikke, at strålelæren bliver uoverskuelig og uanvendelig, for Djwhal 
Khul giver desuden en vigtig information: De korte cyklusser har en stærkere og 
mere dominerende indflydelse end de lange. Årsagen er, at de overordnede stråler 
er mere abstrakte, og derfor er det vanskeligere for mennesket at relatere til dem, 
hvorimod de sekundære stråler, som giver de abstrakte stråler et konkret udtryk, 
nemmere kan opfattes af menneskeheden.

Når 6. stråle er på vej ud i den korte cyklus, betyder det, at man vil kunne konstatere, 
at dens indflydelse vil blive markant svækket, og at 7. stråles kvaliteter vil blive 
mærkbart stimuleret og gradvis dominerende. Samtidig vil 4. stråle være til stede 
i den lange cyklus på 40.000 år og være dominerende fra 2025. 

Konklusionen er, at stråler er energier, som Hierarkiet manifesterer i cykliske 
mønstre for at skabe bestemte resultater. Mestrene vurderer, hvilken egenskab, 
menneskeheden mangler ifølge evolutionsplanen, og på grundlag heraf vælger de
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kombinationen af den ønskede strålepåvirkning og en egnet astrologisk tids cyklus, og 
desuden sender de egnede sjæle i inkarnation. Menneskehedens lange evolution − 
helt tilbage til Lemurien − er et udtryk for, hvordan Hierarkiet har styret udviklingen 
ved hjælp af denne metode.

Det er vigtigt at tilføje, at det ikke er Hierarkiet, der har skabt nutidens materialistiske 
og ondskabsfulde tilstande i verden. Energierne fra strålerne er hverken gode eller 
onde. Strålerne er simpelthen energi. Det er menneskeheden selv, der bruger 
energierne til gode eller onde formål. Når verden er ond, er det hverken Guds, 
mestrenes eller strålernes skyld, men udelukkende menneskehedens egen skyld.
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Det Store Hvide Broderskabs
syv departementer

Stråler er energier, som Hierarkiet manifesterer i cykliske mønstre, og det gør de for 
at fremkalde bestemte resultater. Men hvordan fordeler strålerne sig på Det Store 
Hvide Broderskabs ansvarsområder, som i åndsvidenskaben kaldes departementer?

Hierarkiets syv departementer
1. stråle departement
 Ren livskraft. Psykologisk manifesterer den sig som vilje 

eller evnen til at skabe formål og hensigt.
 Fremkalder evolution af alle livsformer.
 Aktivitetsområde: Regering, politik, manipulation af 

racerne, planetens topografi m.v.
 Leder: Vaivasvata Manu.

2. stråle departement
 Ren tiltrækning, magnetisme eller kærlighed.
 Fremkalder åndelig bevidsthed i formerne.
 Aktivitetsområde: Religionernes kilde, undervisning, 

healing, kulturel udvikling, musik.
 Leder: Kristus.

3. stråle departement
 Ren intelligens, abstrakt eller filosofisk tænkning.
 Fremkalder civilisation og kultur.
 Aktivitetsområde: Økonomi, lovgivning, industri, penge, 

psykologi, filosofi og litteratur.
 Leder: Mahachohan/Rakoczy
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4. stråle departement
 Kreativ, æstetisk tænkning.
 Fremkalder kunst, skønhed og harmoni.
 Aktivitetsområde: Skønhed, kunst, kreativitet, sam arbejde 

med devariget.
 Leder: Serapis.

5. stråle departement
 Logisk, analytisk tænkning.
 Fremkalder naturvidenskab.
 Aktivitetsområde: Naturvidenskab, forskning, tekno logi.
 Leder: Hilarion.

6. stråle departement
 Den idealistiske hengivne tænkning.
 Fremkalder religion.
 Aktivitetsområde: Idealisme, tro, kristendom og islam.
 Leder: Jesus.

7. stråle departement
 Den organiserende, integrerende tænkning.
 Fremkalder fysisk manifestation og organisation (rituel magi).
 Aktivitetsområde: Organisation, gruppearbejde, ritualer, 

standardisering, ”magi” (manipulation med energi og stof). 
Skabelse af syntese.

 Leder: ?

Kommentarer
Kristus er mester på 2. stråle, og fordi 2. stråle er Solsystemets stråle, er Kristus 
desuden Hierarkiets leder. 3. stråles mester og leder har ansvaret for udviklingen 
af civilisation og kultur, og eftersom civilisation og kultur er et meget bredt område, 
er det naturligt, at de fire sekundære departementer falder inden for 3. stråles 
overordnede ansvarsområde.
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De Syv Stråler
og Nationerne

En nation kan derfor opfattes som et individ eller et menneske, der har et særpræg, 
og det skyldes primært to ting. Det skyldes for det første nationens strålekvalitet 
og for det andet den nationale tankeform. Den nationale tankerform er udtryk for, 
hvordan landets indbyggere har tænkt i årtusinder, og denne tankeform overskygger 
og præger alle, der fødes i den pågældende nation.

Desuden skal nationens alder tages i betragtning. Nationer kan være ældre eller 
yngre – eller mere eller mindre udviklede, for på nøjagtig samme måde som et 
menneske har en nation både et personlighedsaspekt og et sjælsaspekt. Det vil 
logisk set medføre, at en nation også har et åndeligt aspekt eller en monade, 
men fordi det er urealistisk at beskæftige sig med dette aspekt, omtales det ikke 
i åndsvidenskaben.

Nationens sjælsstråle og personlighedsstråle
Når man analyserer en nation, er det alene muligt at iagttage nationens sjæls-
stråle og personlighedsstråle – altså henholdsvis de overordnede, dybere og mere 
subtile og usynlige aspekter samt de underordnede, ydre og mere synlige aspekter 
i nationens natur. En nation giver derfor altid udtryk for to stråler, som tilsammen 
udgør nationens karakteristika, men det er først og fremmest nationens per-
sonlighedsstråle, der danner grundlag for den almindelige opfattelse af de nationale 
særpræg og forskelligheder.
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Det er udelukkende de største åndelige begavelser i nationen, der gradvis fornemmer 
og udtrykker sjælsstrålen i en nation, men det er samtidig den strålekvalitet, der er 
den vigtigste, for det er den, der kan bidrage til skabelse af fred og verdensharmoni.

Angsten for globalisering og tab af nationale karakteristika er derfor ubegrundet. 
Nationerne vil altid bevare deres nationale særpræg som en uforanderlig grundtone, 
men samtidig må man huske, at alle nationer udvikler og forandrer sig − og har 
altid gjort det. En nations stråler vil altid bevare nationens særpræg, men dette 
særpræg vil komme til udtryk på stadig nye måder.

Nation Personlighedsstråle  Sjælsstråle Nationalt motto:

Australien  6   1   Ukendt
Brasilien  2   4   Jeg skjuler kimen
England  1   2   Jeg tjener
Frankrig  5   3   Jeg frigør lyset
Indien  4   1   Jeg skjuler lyset
Italien  4   6   Jeg baner vejen
Japan  7   1   Jeg spreder harmoni
Kina  3   1   Jeg viser vejen 
Polen  6   1   Jeg genopbygger
Rusland  6   7   Jeg forbinder to veje
Spanien  7   6   Jeg spreder skyerne
Tyskland  1   4   Jeg bevarer
USA  6   2   Jeg oplyser vejen
Østrig  5   4   Jeg tjener den oplyste vej

Australien
Australien er en af de fem verdensdele, og nationen er forudset til at være et af 
hjemstederne for den kommende 5. rodraces 6. underrace – Den Nye Tidsalders 
mennesketype. Australien vil derfor opleve en opblomstring og en storhedsperiode 
i de kommende årtusinder.
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Brasilien
Blandt de store nationer er det bemærkelsesværdigt, at kun Brasilien, England og 
USA er under indflydelse af 2. stråle for kærlighed-visdom. I åndsvidenskaben siges 
der ikke meget om Brasilien, for det er et land, der er under opbygning, men man 
ved, at det er en nation, der engang i en fjern fremtid får en storslået rolle som en 
af verdens førende nationer. Det er muligvis det, der hentydes til i det nationale 
motto: “Jeg skjuler kimen” eller “sædekornet”.

England
England har 1. stråle på personligheden, og 1. stråle repræsenterer kraft og vilje, 
der kan anvendes som magt, og det er forklaringen på englændernes tilbøjelighed 
til imperialisme. Nutidens englændere er i øvrigt fortidens romere, som havde de 
samme tilbøjeligheder.
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Englænderne har altid været berygtede for deres hemmelige og ofte bedrageriske, 
spidsfindige diplomati. Den engelske arrogance har frastødt mange og skabt utal-
lige konflikter. Men nationen er gammel og erfaren, og det skaber håb om, at 
englænderne vil leve op til sjælsstrålens intentioner, for inde bag personlighedens 
strålekvalitet har England en 2. stråle sjæl, som bevirker, at englænderne altid har 
haft en dybere fornemmelse af de indre strømninger i verdenspolitikken. Det har 
medført, at England har kunnet skabe sig en dominerende position i verden på 
trods af landets og befolkningens begrænsede størrelse.

Frankrig
Frankrig har en speciel stråleopbygning, for landet er præget af to intelligensstråler. 
Frankrig har en 3. stråle sjæl og en 5. stråle personlighed. Det er to gange tænk-
ningens eller intellektets stråle. Sjælsstrålen giver adgang til abstrakt tænkning, og 
personlighedsstrålen udtrykker den konkrete, videnskabelige tænkning. Frankrig 
er derfor tænkningens land. Men på grund af 3. stråles indflydelse, er det også et 
folk med fleksibel tænkning. Frankrig har i århundreder præget Europa med sin 
personlighed og sin smag, og franskmændene har givet et stort bidrag til Vestens 
viden og tænkning gennem historien. Hvis franskmændene kan overvinde deres 
nationalisme og egoisme, kan de en dag lede verden åndeligt, men det sker først, 
når personlighedsstrålen underordner sig sjælsstrålen. Det vil først ske, når Frankrig 
opgiver sin nationale storhedsdrøm til fordel for visionen om menneskehedens en-
hed.

I åndsvidenskaben antydes det, at Frankrig vil komme med en stor psykologisk og 
sjælelig åbenbaring, som vil oplyse verdens tænkning, for det er angiveligt Frankrig, 
der en dag vil bevise sjælens eksistens.
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Indien
Indien har en 1. stråle sjæl og en 4. stråle personlighed, og da 4. stråle ikke er i 
inkarnation i denne periode, har inderne vanskeligt ved at udtrykke deres natio-
nale særpræg. Det er en væsentlig årsag til, at der er kaos i Indiens politiske liv. 
Til gengæld ligger den kraftfulde 1. stråle inde bagved. Her må man huske, at 
inderne ikke alene er 5. rodraces 1. underrace, men udgør selve rodracen – den 
indoeuropæiske race. På et tidspunkt vil Indien begynde at markere sig som den 
indoeuropæiske mennesketypes overhoved. Det vil ske, når 4. stråle kommer i in-
karnation og begynder at præge det politiske liv med harmoni.

Indien “skjuler lyset”, og det lys vil – når det åbenbares for menneskeheden – skabe 
harmoni i formaspektet, dvs. på det fysiske plan. Man vil se tingene klart – sådan 
som de er – frigjort for blændværk og illusion. Det harmoniserende lys har Indien 
selv stærkt behov for, og når det engang er manifesteret, vil det medføre, at 1. 
stråle for kraft og lederskab kommer til at fungere rigtigt. Folkets vilje vil kunne 
ses i lyset af magthavernes beslutninger.

I denne forbindelse vil England igen træde ind i billedet, for Englands personligheds-
stråle og Indiens sjælsstråle er identiske. Mange englændere er subjektivt knyttet 
til Indien gennem tidligere inkarnationer og relationer. Striden mellem England og 
Indien er stort set et familieanliggende i dette udtryks dybere forstand, og det skaber 
bitterhed– en ældre broders bitterhed over at se den yngre stjæle hans rettigheder.
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Italien
Italien har også en 4. stråle personlighed, og her ser man også kaotiske tilstande i 
det politiske liv, for italienske regeringer bevarer som regel kun magten i korte pe-
rioder. Samtidig præges italienerne af 6. stråle. Det er kommet til udtryk som en 
uhensigtsmæssig forherligelse af fortiden og en sentimental dyrkelse af katolicismen.

Japan
Japan har en 7. stråle personlighed og en 1. stråle sjæl. Japans hurtige og effektive 
genopbygning efter krigen skyldes japanernes specielle respons på 7. stråle (orden 
og ceremoniel magi). Japanerne er meget autoritetstro og bundet af ældgamle ce-
remonier og dogmer, og når disse særpræg overføres til et teknologisk samfund, 
får man en meget målrettet reaktion, for japanerne underkaster sig let nye rytmer. 
Japanerne har på denne måde præsenteret 7. stråles gruppedynamik for verden.
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Kina
Kina har en 1. stråle sjæl, og nationen har ligesom Indien et stort kraft- og magt-
potentiale. Når disse to nationer engang får styr på deres enorme folkemasser, vil 
de blive stærkt dominerende. Kinas 3. stråle personlighed garanterer samtidig en 
stor fleksibilitet og tilpasningsevne. Men i Kinas stråleopbygning er der ingen af de 
såkaldte “bløde” stråler (2., 4. og 6. stråle), og derfor er der tendens til kynisme 
og hensynsløshed.

Kina, Tyskland, England og Italien er “maskuline” nationer. Dermed menes der, at 
de er mentale, politiske, ledende, standardiserende, gruppebevidste, aggressive, 
magtfulde, interesseret i lov og ret, og de lægger vægt på race og imperium. Men 
de er samtidig inklusive og tænker i bredere baner.
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Polen
Polen har en 1. stråle sjæl og en 6. stråle personlighed. Det polske folk bærer på 
en fortid, der går langt tilbage i historien.

Det polske folk har ansvaret for en stærk kulturel indflydelse på de omgivende na-
tioner − og en åndelig tendens, som polakkerne tilsyneladende endnu ikke er fuldt 
bevidst om. Deres stædige fastholden ved territoriale besiddelser gør dem blinde for 
den sande værdi af deres bidrag til verden. Eftersom de er præget af 6. stråle, er 
det en stærkt emotionelt og individuelt betonet nationer, og derfor befinder de sig 
– inden for deres egne grænser – i en konstant tilstand af splittelse og disharmoni. 
De savner indre enighed.

Polens psykologiske problem består i at opnå en integration, der kan baseres på 
overvindelsen af racehad. De må løse deres nationale problem gennem god vilje 
og ikke ved egoistiske interesser. Deres reelle problem består i at skabe de rigtige 
indre relationer.

Rusland
Rusland har en 6. stråle personlighed og er derfor præget af idealisme og fanatisme. 
Fanatisme er afsporet idealisme, der kom til udtryk i kommunismen, hvor man gik 
til yderligheder i sit forsøg på at påtvinge hele Sovjetunionen et bestemt politisk 
system. Man forvekslede ligestilling med ensretning. Men inderst inde har Rusland 
en 7. stråle sjæl, og den positive side af 7. stråle er organisation og orden. Men i 
Rusland ser man foreløbig skyggesiden af 7. stråle, som er bureaukrati. Bureaukrati 
er organisation for organisationens egen skyld.

Russerne har gennemlevet århundreder med slaveri og undertrykkelse – først under 
forskellige zardømmer, og senere under kommunismen. Det russiske folk står foran 
en lang og vanskelig psykologisk proces, hvor de fra at have været umyndige og 
underdanige brikker i magthavernes spil, nu selv skal til at være ansvarlige for 
deres liv og hverdag.
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Spanien
Spanien har en 7. stråle personlighed og en 6. stråle sjæl – altså den modsatte 
stråleopbygning af Ruslands. Når 6. stråle er til stede, er der først tilbøjelighed til 
at udtrykke 6. stråles skyggeside, som er grusomhed, og de tilbøjeligheder har man 
set både i Spanien og Rusland. Fanatisme er kendetegnet ved, at den retter al kraft 
mod et begrænset område, og vil gøre alt for at fremme sin egen sag – herunder 
at gå til yderligheder.

Spaniens motto − “Jeg spreder skyerne” − hentyder til den opgave, som Spanien 
engang skal løfte i en fjern fremtid. Spanien får ansvaret for at skabe balance mel-
lem videnskabelig magi og den fremtidige religions magi.
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Tyskland
Tyskland har en 1. stråle personlighed, og her ser man grundlaget for, at Tyskland i 
århundreder har været udgangspunktet for utallige krige, der kulminerede med de 
to verdenskrige. Men Tyskland har desuden en 4. stråle sjæl, og det er forklaringen 
på de mange tyske kunstnere, kulturpersonligheder og filosoffer, der har præget 
historien. Tyskland befinder sig nu i en nøgleposition i Europa som en stærk økono-
misk stormagt. Tysklands 4. stråle er garant for en fremtid, hvor harmoni og skønhed 
vil præge landet og dets relationer.

USA
USA har en 6. stråle personlighed, og bemærk at russerne og amerikanerne reelt 
forstår hinanden, og derfor benytter de samme metoder og har identiske reaktioner 
på væsentlige områder. I Rusland havde man fanatisk kommunisme, og i USA har 
man fanatisk kapitalisme. Men USA har ligesom England en 2. stråle sjæl, og derfor 
har det været muligt at opbygge et multietnisk samfund i USA.

2. stråle er i lange perioder kommet til udtryk som den altfavnende nation, som altid 
var parat til at hjælpe, men i dag er denne positive holdning ved at blive erstattet 
af den altdominerende politibetjent, som med magt vil tvinge andre nationer til at 
leve efter amerikanske livsværdier, på trods af at de er i modstrid med de andre 
nationers værdinormer og interesser.

Østrig
Østrig har en 5. stråle personlighed, og der er ikke mange europæiske nationer med 
en personlighed, der er præget af evnen til naturvidenskabelig tænkning. Østrig har 
en 4. stråle sjæl, og Europa har da også oplevet østrigernes evne til at kombinere 
viden og kunst til gavn for verden. Østrigs motto er: “Jeg tjener den oplyste vej”.
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Skandinavien
Skandinavien er interessant, for muligvis har Danmark, Norge og Sverige ingen 
selvstændige stråler. Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser nemlig, at de fire 
skandinaviske nationer – Danmark, Norge og Sverige (muligvis også Island) – reelt 
udgør én nation. Skandinavien som samlet nation har naturligvis både en sjælsstråle 
og en personlighedsstråle, men Djwhal Khul har ikke oplyst hvilke.

Djwhal Khul oplyser, at de herskende tegn for Skandinavien er Vægten og dermed 
7. stråle samt Krebsen og dermed 4. stråle.1

1 Alice A. Bailey: The Destiny of the Nations, s. 67
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Som sagt oplyser den tibetanske mester intet om Skandinaviens stråleopbygning, 
men hvis man skal gætte på en personlighedsstråle, kan man forsøge at finde et 
markant fællestræk, der adskiller de skandinaviske lande fra andre nationer. Et 
rimeligt gæt på én stråle, der går igen i de skandinaviske lande, må det være 7. 
stråle for ceremoniel orden. De skandinaviske lande er suveræne til organisation, sy-
stemer og regler. Og i de skandinaviske nationer mærker man også en af 7. stråles 
skyggesider, for der er et udbredt bureaukrati. Et forsigtigt gæt på Skandinaviens 
sjælsstråle må være 2. stråle for kærlighed-visdom. Skandinaverne har udviklet et 
enestående og verdenskendt socialt system, som reelt er kærlighed sat i system. 
Det er et udtryk for 2. stråle, for 2. stråle kommer bl.a. til udtryk som sympati for 
de svage i samfundet.

Strålerne og deres farver

“I begyndelsen var Ordet …” eller den skabende lydvibration. Det er en banalitet at 
sige, at lyd er farve, og at farve er lyd, men sådan er det ikke desto mindre. Her 
skal der imidlertid ikke fokuseres på lyden som lyd, men på lydens farvevirkninger.

Ethvert menneske i menneskeheden er påvirket af en af de 7 stråler, og derfor vil 
én farve og én tone være fremherskende, og gradueringer og nuanceringer i tone 
og farve er utallige. Enhver stråle har sine understråler, som den dominerer over. 
Den fungerer som en synteseskabende stråle.

De 7 stråler er forbundet med spektrets 7 farver. Det er den røde, blå, gule, orange, 
grønne og violette stråle. Dertil kommer den indigo stråle – som sammenfatter dem 
alle i en syntese. Farverne rød, blå og gul er primærfarver, og de kan ikke reduceres. 
De er de tre hovedstrålers farver.

Primære og sekundære farver
1. stråle:  RØD  Vilje eller kraft 
2. stråle:  BLÅ  Kærlighed-visdom 
3. stråle:  GUL  Aktiv intelligens 

4. stråle:  ORANGE Harmoni gennem konflikt
5. stråle:  GRØN  Konkret viden og videnskab
6. stråle:  VIOLET Hengivenhed og idealisme
7. stråle:  INDIGO Ceremoniel orden og magi

 Alice A. Bailey: Esoterisk psykologi I, s. 154
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Det skabende ord – de skabende farver
Da Logos intonerede det kosmiske ord for solsystemet, vældede der tre enorme 
strømme af farver frem. Næsten samtidigt delte de sig i yderligere fire farver, og 
det resulterede i de syv strømme af farver, der gør manifestation mulig. Disse syv 
farver er ifølge H.P. Blavatsky i Den Hemmelige Lære, Vol. III:

De syv farver ifølge H.P. Blavatsky

1. stråle
Vilje eller kraft

Eksoterisk farve: Orange
Esoterisk farve:  Rød

2. stråle
Kærlighed-visdom

Eksoterisk farve: Indigo med et skær af purpur
Esoterisk farve:  Lys blå

3. stråle
Aktiv intelligens og tilpasning

Eksoterisk farve: Sort
Esoterisk farve:  Grøn
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4. stråle
Intuition. Harmoni. Skønhed. Kunst.

Eksoterisk farve: Elfenben
Esoterisk farve:  Gul

5. stråle
Konkret viden eller videnskab

Eksoterisk farve: Gul
Esoterisk farve:  Indigo

6. stråle
Abstrakt idealisme. Hengivenhed.

Eksoterisk farve: Rød
Esoterisk farve:  Sølv-rosa

7. stråle
Ceremoniel orden eller magi.

Eksoterisk farve: Hvid
Esoterisk farve:  Violet

Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at de syv farvestrømme var et resultat 
af Logos’ meditation. Logos mediterede, aktiverede tankeprocessen, formulerede 
tanken mentalt, formede en ideel verden og opbyggede den i tankestof. I samme 
øjeblik blev det objektive univers skabt og udstrålede de syv farver med den dybblå 
eller indigo farvetone som en undertone af syntese. På denne baggrund kan man 
sige følgende om farver og form:

o Farve har relation til meditation og derfor også til form.

o Farve er et resultat af lyd, der intoneres som højdepunktet i medita-
tionen.

o I de syv farver ligger menneskets evne til at gøre det samme som 
Logos – at opbygge.

o Farver har bestemte virkninger på de forskellige legemer og på de be-
vidsthedsplaner, hvor legemerne fungerer. Når man ved hvilken farve, 
der stammer fra hvilket plan, og derfor kender planets grundfarve, så 
har man opfattet den fundamentale hemmelighed om mikrokosmos’ 
udvikling og kan opbygge legemerne på grundlag af de samme love, 
som Logos benyttede, da Han opbyggede sit objektive solsystem.

Hemmeligheden om strålemeditation vil til sidst blive åbenbaret for mennesket på 
indvielsesvejen.
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“Farve er den form, som en kraft antager, alt efter hvilken rytme 
den bevæger sig i, og om dens virksomhed og bevægelse hæmmes 
eller ikke hæmmes af det materiale, som den arbejder igennem. 
I sætningen ligger nøglen til løsningen på problemet vedrørende 
forskellene i farverne både på de højere planer og på de lavere.”

Alice A. Bailey: Breve om okkult meditation

Stoffets relative tæthed og modstand mod nedstrømningen af kraft og liv forklarer 
meget vedr. farveforskellene. De farver, der kan ses i det uudviklede menneskes aura 
og i gennemsnitsmenneskets aura er helt forskellige. Årsagen er, at det uudviklede 
menneskes stofvibration er langsom, mens gennemsnitsmenneskets er betydeligt 
hurtigere. Den ene har en langsom, træg og tung rytme, mens den andens rytme 
pulserer og bevæger sig med stor hastighed. Det medfører, at det materiale, som 
legemerne er opbygget af, får større og hurtigere bevægelighed.

“Derfor skal det understreges, at efterhånden som menneskeheden 
gør fremskridt som en kollektiv enhed, bliver de, der betragter den 
fra et højere plan, opmærksom på de løbende forbedringer af de 
farver, der viser sig, og af den større renhed og klarhed i farven i 
menneskehedens aura – en aura, der er sammensat af auraer af 
alle menneskers auraer.”

Alice A. Bailey: Breve om okkult meditation
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Grupper af mennesker, der samles på grund af lighed i vibration, har omtrent 
samme grundfarve, men i nuance og tone vil der være adskillige mindre forskelle. 
Farven fra store menneskemasser undersøges og vurderes af Hierarkiet. På den 
måde bedømmer medlemmer af Hierarkiet det stadie, der er opnået, og hvilke 
fremskridt, der er gjort.

Som nævnt består nationer af grupper af mennesker, og dermed bliver nationer iden-
titeter, der danner en slags kollektiv eller fælles bevidsthed. Når de fleste nationer 
på det nuværende udviklingstrin først og fremmest giver udtryk for nationens 
personlighedsstråle, skyldes det befolkningens gennemsnitlige udviklingsniveau. 
Hovedparten i en befolkning er det, man kalder “almindelige mennesker” eller 
“gennemsnitsmennesker”. Denne store gruppe, skaber den offentlige mening eller 
den kollektive bevidsthed. Men i nationerne findes der desuden mennesker, der er 
længere på udviklingsvejen. Nogle er aspiranter, mens andre er nået så langt, at 
de betragtes som mestrenes disciple.

Strålerne er energi, og energi skelner ikke mellem almindelige mennesker, aspiranter, 
disciple, indviede og mestre. Energien strømmer ind i det enkelte menneske, som 
administrerer energien forskelligt. Åndsvidenskaben oplyser, at menneskets udvik-
lingsniveau har relation til forholdet mellem strålekvaliteterne og de centre og 
chakraer, de strømmer igennem.

Strålerne og centrene
Center:  Kirtel: Kvalitet:  Alm. Aspirant  Discipel

Hovedcentret Pineal Vilje eller kraft   1.    1.    1.
Pandecentret Hypofyse Konkret viden   4.    5.    3.
Halscentret Skjoldbruskkirtel Aktiv intelligens   5.    3.    5.
Hjertecentret Thymuskirtel Kærlighed-visdom   2.    2.    2.
Solar plexus Bugspytkirtel Hengivenhed   6.    6.    6.
Sakralcentret Kønskirtler Ceremoniel magi   3.    7.    7.
Rodcentret  Binyrer Harmoni    7.    4.    4.
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Åndsvidenskaben giver denne forklaring på strålerne og centrene.

1. stråle:  Åndelig vilje benytter altid hovedcentret

2. stråle:  Åndelig kærlighed-visdom benytter altid hjertecentret

3. stråle:  Abstrakt intellekt og kreativitet
Alm.:   Sakralcentret har behov for fysisk aktivitet.
Aspirant:  Halscentret har behov for mental kreativitet.
Discipel:  Pandecentret har behov for abstrakt intellekt fra sjælen.

4. stråle:  Harmoni og forædling af form
Alm.:   Pandecentret har behov for personlighedsintegration.
Aspirant:  Rodcentret har behov for forædling af fysisk form.
Discipel:  Rodcentret har behov for forædling af fysisk form.

5. stråle:  Konkret intellekt
Alm.:   Halscenter har behov for intellekt.
Aspirant:  Pandecenter har behov for intellekt til integration.
Discipel:   Halscenter har behov for konkret intellekt til fortolkning  

 af pandecentrets abstrakte impulser.

6. stråle:  Hengivenhed benytter altid solar plexus centret

7. stråle:  Fysisk vilje er nødvendig til åndens manifestation
Alm.:   Rodcenter har behov for selvopholdelsesdrift.
Aspirant:   Sakralcenter har behov for åndeligt formål med seksualitet.
Discipel:   Sakralcenter har behov for åndeligt formål med seksualitet.

I udviklingens løb sker der en bevidsthedsmæssig ændring af hele det lavere men-
neske, der skaber en ændring i holdningen til alle de former, der findes inden for 
menneskets almindelige kontaktområde. Aspiranten bliver ikke længere vildledt af 
det, der stammer fra sanserne, men har den tråd eller forklaring, der til sidst fører 
ud af det lavere livs opfattelser og ind i den klare videns område. Aspiranten vandrer 
ikke længere i mørke. Det er ikke aspirantens opgave at åbenbare meningens 
verden.1 Den vil disciplen nå og være i stand til at fortolke, efterhånden som der 
udvikles sjælsbevidsthed. Det er disciplens opgave at åbenbare betydningens verden 
− virkelighedens og den essentielle sandheds verden. 

Udviklingen af sensitivitet over for kontakt og registrering af det, der er andet end 
sjælen foregår i menneskeevolutionens tidlige stadier ved hjælp af de fem sanser 
og findes også i dyreriget. De fem (i virkeligheden syv) sanser er åndelige veje, 
der fører nærmere til forskellige aspekter af den guddommelige manifestation i 
menneskeevolutionens tre eller fem verdener. Her skal det understreges, at de syv 
centre i det æteriske legeme på en mystisk måde svarer til de syv sanser, for de 
er modtagelige for vibrationer, der kommer fra kosmos, sjælen og fra mesteren, 
og til sidst registrerer centrene energierne fra alle syv stråler. De strømmer ind i 
og gennem disciplen som en del af det store cirkulerende system af den syvfoldige 
guddommelige energi, der er grundlaget for manifestation.

1 Meningens verden er den verden, hvori sjælen lever med hensigt og forståelse, og be-
tydningens verden er den åndelige triades verden, som først giver mennesket fuld frihed 
efter 3. indvielse.
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Strålerne og sanserne
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Strålerne og sanserne

Følesans 1. stråle Nedbryder  Guds finger
Intuition 2. stråle Kærlighed-visdom  Gudsindsigt
Synssans 3. stråle Vision  Guds øje
Lugtesans 4. stråle Kunst  Åbenbaringens skønhed
Intellekt 5. stråle Tænkning  Gudsviden
Smagssans 6. stråle Idealisme  Folkeslags begær
Høresans 7. stråle Magi  Kraftord
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De Syv Stråler og
Det Enkelte Menneske

Alle skabninger i kosmos – fra et atom til en galakse og 
det, der er endnu større – består af en sum af frekvenser 
eller energimønstre, der alle er underfrekvenser af Det Ene 
Livsvæsens overordnede energiudstrømning. Det samme 
gælder for det enkelte menneske, for det består også af 
en sum af forskellige energier. Et menneske består af par-
tikler, der vibrerer på bestemte frekvenser.

Umiddelbart kan man få den opfattelse, at når de syv stråler er strømmende energier, 
så vil videnskaben om de syv stråler være meget uhåndgribelig, men i virkeligheden 
er det en særdeles konkret videnskab, for alle mennesker udtrykker sig gennem 
stofformer. Uanset om stofformerne er mentale, astrale eller fysisk-æteriske, så er 
der stadig tale om substantielle stofformer, som består af partikler, der vibrerer på 
bestemte energifrekvenser.
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Efterhånden som indsigten i menneskets natur vokser, bliver man opmærksom på 
de store forskelle, der er på menneskers evner og personligheder. Variationerne er 
utallige. I mangfoldigheden møder man frygtløse vovehalse og forsigtige nonner – 
skuespillere, der bader sig i rampelyset og eneboere, der lever i det skjulte – udad-
vendte politikere og forretningsfolk og indadvendte forskere, forfattere og filosoffer 
− osv. Variationerne er som sagt utallige. Menneskeheden udgør en helhed, men 
den består desuden af utallige forskellige typer og temperamenter.

Hvis man ønsker at studere og forstå den menneskelige natur og skabe overblik 
over den enorme forskelligartethed − og dermed over menneskets ufatteligt mange 
muligheder – har man brug for en nøgle. Nøglen er de syv stråler. Ved hjælp af 
kendskabet til de syv stråler kan man opbygge et logisk system, for udgangspunktet 
er, at mennesker kan opdeles i syv hovedtyper. De overordnede stråler indeholder 
altid alle syv stråler, og det betyder, at ethvert menneske latent har alle egenskaber 
og evner i sig, men i hver af de syv hovedtyper er der en fremherskende tendens. 
Kendskabet til de syv mennesketyper og deres egenskaber er nøglen til en dybere 
forståelse af menneskets natur.
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Egenskaber og kvaliteter er frekvenser og former
Menneskets legemer eller stofformer, som det udtrykker sig igennem, og som er 
udtryk for dets karakter, svinger på forskellige frekvenser, og de fleste er selv i 
stand til at opleve og erkende disse frekvenser i samspillet med andre mennesker. 
Men når psykologer beskriver disse forskelle, kalder man dem for menneskets natur, 
karakter, egenskaber og kvaliteter, på trods af at forskellene med stor præcision 
kan beskrives som frekvenser i stofformer.

I samspillet med andre vurderer alle mennesker hele tiden andre menneskers ka-
rakter, for de kategoriseres konstant efter deres egenskaber og kvaliteter. Andre 
mennesker puttes i imaginære kasser afhængig af, om de bedømmes som gode 
eller mindre gode, kloge eller mindre kloge, højere eller lavere udviklede osv. Og 
efterhånden som mennesker lærer hinanden at kende, bliver vurderingen gradvis 
mere nuanceret. Summen af et menneskes egenskaber samles til en helhed, der 
opfattes som et menneskes samlede identitet eller natur.

Hvis man er i stand til at etablere en vis grad af upersonlighed i forholdet til sin egen 
natur, er det muligt at foretage den samme analyse af sig selv. Efterhånden som 
livet og erfaringerne tegner et mønster, kan man få en fornemmelse af, hvordan det 
samlede mønster ser ud, og dermed kommer man tættere på at afdække, hvem 
man i virkeligheden er. Med denne indsigt kan man gradvis blive sig selv, og det kan 
føre til det næste og vigtige skridt, at man bliver sit Selv – dvs. at man bliver den, 
man inderst inde er – sin sjæl. Og det er den dybere hensigt med inkarnationen.

Karmiske situationer og energikvaliteter
Inkarnationen har to primære formål. Den ene er karmisk afvikling, og den anden er 
at udtrykke det energimønster eller den bestemte kvalitet, som sjælen har udvalgt 
til den aktuelle inkarnation. Kendskab til stråleopbygningen giver derfor en vigtig 
nøgle til forståelse af den udvikling, der er planlagt af sjælen i det aktuelle liv, for 
sjælen tilrettelægger inkarnationen ved at udvælge strålerne.
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Åndsvidenskaben oplyser, at sjælen udvælger nogle få, men vigtige karaktersvagheder, 
som skal bearbejdes i inkarnationen. Samtidig beskrives det, hvordan sjælen ud-
vælger den del af sin natur, som den ønsker at bearbejde. Sjælen udvælger bestemte 
stråler til bestemte legemer, og derved vil de ønskede egenskaber uundgåeligt 
komme til udtryk. En bearbejdning af de ønskede karakterområder vil derfor være 
naturlig i den pågældende inkarnation. Når man ved, at det er den metode, sjælen 
anvender, tegner der sig samtidig en metode til en effektiv selvanalyse og mulighed 
for selvrealisering.

Set i relation til den overordnede planetariske udvikling, forekommer det enkelte 
menneske naturligvis ubetydeligt, men planeten som et livsvæsen består af summen 
af alle levende væsener. Planeten − som mennesket er en vigtig del af − skal selv 
realisere sin overordnede opgave i Solsystemet. Derfor er det indlysende, at hvert 
enkelt menneske har stor betydning for planetens samlede udvikling.

Desuden er det forkert at betragte mennesket som adskilt fra naturen og planeten. 
Summen af menneskeheden og de øvrige naturriger udgør tilsammen planeten 
som en livsenhed. Menneskeheden er en vigtig del af det arbejde, som planeten 
som helhed har til hensigt at realisere, og det sker ved, at det enkelte menneske 
realiserer sig selv – dvs. at det enkelte menneske bliver den, det inderst inde er, 
og derved finder det sin plads i den planetariske helhed.

At finde sig selv og arbejde i overensstemmelse med sjælens hensigt betyder bl.a., 
at man finder sin livsopgave. Livsopgaven er det tjenestearbejde, der giver mulighed 
for at realisere sjælens hensigt. Et tjenestearbejde indebærer derfor ikke opofrelse, 
og det er heller ikke udtryk for selvoptagethed. Formålet med tjenestearbejdet er at 
udvikle sjælens egne egenskaber for sjælens egen skyld – men til gavn for helheden.
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Stråleanalyse
Alt er energi. Mennesket er energi. Viden om den samlede energistruktur er derfor 
en forudsætning for, at man kan lære sig selv at kende, som det man er – summen 
af flere energier. Det vil aldrig være muligt at nå til denne erkendelse ved hjælp af 
traditionel psykologi, som ikke har kendskab til menneskets indre legemer og be-
vidsthedstilstande. Men selvom man har indsigt i åndsvidenskab og strålelæren, er 
det vanskeligt at lave en sikker stråleanalyse, for det kræver, at man er i stand til 
at skelne imellem de forskellige aspekter. Ethvert menneske befinder sig i og ud-
trykker sig igennem flere legemer eller stofformer, og hvert legeme har sin egen 
stråle, frekvens eller kvalitet, som skal afdækkes.

Et eksempel på hvor svært det i virkeligheden er, kan illustreres med spørgsmålet: 
Hvor meget af tænkningen er udtryk for fysisk hjerneaktivitet, og hvor meget er 
udtryk for aktivitet i mentallegemet? Ikke nok med det − følelserne blander sig også 
i tænkningen. Når en tanke toner frem i hjernebevidstheden, er man så i stand til 
at afgøre, om det var følelsen, der aktiverede tanken, eller tanken, der aktiverede 
følelsen? Eller kom impulsen eventuelt fra sjælen?

Når man vil analysere sin egen stråleopbygning, er det ikke nok at vide, hvilke 
strålekvaliteter, man råder over, og hvilke legemer de stammer fra. Det er heller 
ikke tilstrækkeligt at vide hvilke stråler, der er fremherskende og hvilke, der er 
mere nedtonede. På nuværende tidspunkt i udviklingen er det ikke muligt at ad-
skille strålekvaliteterne og kategorisere dem, sådan at en stråleanalyse med sik-
kerhed kan belyse, hvornår en impuls kommer fra sjælen, hvornår den kommer 
fra mentallegemet, hvornår den stammer fra astrallegemet, og hvornår den er 
æterisk – osv.

En selvanalyse kræver hårdt arbejde, stor viden og ikke mindst betydelig indføling. 
Hvis man ikke er i stand til at kombinere sin viden om strålerne med indfølingsevne, 
er det ikke muligt at trænge ind i sin inderste natur, for en stor del af menneskets 
natur stammer fra følelseslivet, og derfor er den ikke underlagt den konkrete tænk-
ning. Kombinationen er derfor en forudsætning for at omsætte strålelæren til en 
anvendelig stråleanalyse.
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Eksoterisk og esoterisk psykologi
Der er en afgørende forskel på esoterisk psykologi og traditionel eksoterisk psykologi. 
I esoterisk psykologi skaber kombinationen af strålevidenskaben og astrologien både 
en horisontal klassificering i forhold til egenskaber, og en vertikal klassificering i 
forhold til udviklingstrin. Esoterisk psykologi gør det muligt at vurdere, hvor meget 
mental kontakt et menneske har – og hvor meget sjælskontakt det har – osv.

Den esoteriske psykologi, der kombinerer strålevidenskaben og den esoteriske 
astrologi, giver mulighed for at klassificere og afgrænse menneskets egenskaber i 
både en vandret og en lodret dimension, og dermed kan den esoteriske psykologi 
give den suverænt mest præcise beskrivelse af et menneske.

Den mulighed har den almindelige eksoteriske psykologi ikke. Traditionel psykologi 
skelner stort set ikke mellem det mentale og det astrale – mellem tanker og følelser. 
Og sjælen som begreb eksisterer overhovedet ikke i det anerkendte psykologiske 
menneskesyn – for ikke at tale om højere bevidsthedsniveauer. Den traditionelle 
psykologi er reelt baseret på neurofysiologi, der betragter mennesket som en biolo-
gisk mekanisme, der består af cellefunktioner, og derfor er der ingen grund til at 
skelne mellem følelser og tanker, for den menneskelige psyke er alene et resultat 
af biologiske impulser i den fysiske hjerne.

Når åndsvidenskaben oplyser, at der bag den fysiske verden findes astrale dimen-
sioner, og bag den astrale verden findes mentale dimensioner osv., så bliver det 
både muligt og vigtigt at skelne mellem følelser og tanker. Det er vigtigt, fordi tan-
keenergi er stærkere end følelsesenergi. Og hvis man vil afdække og kontrollere 
summen af uudviklede følelser i menneskets bevidsthed, er man nødt til at bruge 
tanken som det eneste mulige redskab til at realisere denne intention.

Verden, som den ser ud i dag, er ikke udtryk for tænkning, men for egoistiske følel-
ser, grådighed og begær. Derfor lever størstedelen af menneskeheden, som reelt 
er en enhed eller én familie, i sult og fattigdom. Det er tænkeevnen og dermed 
forståelsen af årsag og virkning, der alene kan løse dette verdensproblem.
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Strålerne for ånden, sjælen
og personligheden

Et legeme er altid styret af én bestemt stråle. Det betyder, at samtlige stofpartikler i 
det pågældende legeme er betinget af den aktuelle stråle. Et legeme kan derfor ikke 
skifte mellem forskellige stråler og kvaliteter i livets løb − men det er en påstand, 
man af og til møder.

Et menneske skifter ikke stråler i løbet af en inkarnation. Selvanalysen går derfor 
ikke ud på at finde ud af, om man udtrykker en bestemt strålekvalitet i astrallegemet 
om morgenen og en anden om aftenen i et forsøg på at forklare skiftende følelses-
mæssige stemninger. Opgaven er at finde ud af hvilken stråle, partiklerne i det 
pågældende legeme er betinget af.

Strålekombinationen i personlighedens legemer (mentallegemet, astrallegemet og 
det fysisk-æterisk legeme) er valgt af sjælen i samarbejde med Karmas Herrer1, 
og personligheden kan ikke udskifte strålerne undervejs – og hvem ved i øvrigt, 
hvordan man i givet fald skulle bære sig ad med det?

Når åndsvidenskaben oplyser, at et legeme befinder sig på en bestemt stråle, er det 
udtryk for noget meget konkret, for det betyder, at legemet er en stofform, som 
består af partikler, der svinger på denne stråles frekvens. Hvis nogen påstår, at de 
har skiftet stråle, ville det betyde, at de har været i stand til at udskifte samtlige 
partikler i det aktuelle legeme. Og så skal man spørge, hvordan vedkommende bar 
sig ad med det. Man skal ikke gøre sig håb om at få en detaljeret videnskabelig ind-
føring i en avanceret teknik, for konklusionen er, at ingen skifter stråler i livets løb.

1 Karmas Herrer kaldes også Lipikaerne (sanskrit). Karma betyder "handlinger". Karmas 
Herrer er karmas "bogholdere" for menneskeheden, og de tilhører et meget højtstående 
hierarki af åndelige skabninger, der har til opgave at registrere årsager og virkninger i 
menneskets verden og omsætte dem til handlingsplaner.
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De aspekter i mennesket, som er permanente i meget lange tidsrum, er ånden 
eller monaden, sjælen og de permanente atomer, (som samler stoffet til legemerne 
med de ønskede vibrationer). Ifølge åndsvidenskaben har disse aspekter derfor den 
samme stråle i mange liv.

Ånden har samme stråle i hele evolutionen.

Sjælen har samme stråle i hele den individuelle udvikling.

Personligheden og legemerne har mulighed for at skifte 
stråle mellem hver inkarnation.

Ånden eller monaden har samme stråle i milliarder af år, for det er ånden, der er 
menneskets inderste liv. Det gælder ikke alene mennesket, men også alle andre 
levende væsener. Ånden har derfor samme stråle i hele evolutionen.
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Sjælen har samme stråle i en meget lang periode, selvom perioden er væsentlig 
kortere end åndens, for ifølge åndsvidenskaben blev sjælen først skabt som selv-
stændig enhed i forbindelse med individualiseringen for ca. 18½ millioner år siden. 
På dette tidspunkt bevægede mennesket sig fra dyreriget til menneskeriget1. Sjælen 
er ikke evig, for den opløses ved 4. indvielse2. Sjælen har derfor samme stråle i 
hele menneskets individuelle udvikling.

Sjælen skifter ikke stråle undervejs – undtagen i meget specielle tilfælde. Person-
ligheden og legemerne har til gengæld mulighed og behov for at skifte stråle mel-
lem hver inkarnation, og det sker ofte, for det er netop ved hjælp af forskellige 
strålekombinationer, at mennesket udvikler sig og lærer forskellige aspekter af sig 
selv at kende.

Åndens permanente stråle, sjælens relativt permanente stråle og 
personlighedens og legemernes skiftende stråler er fundamentet 
for strålepsykologien.

Lemurien – én stråle dominerede
Hvis man går meget langt tilbage i tiden og ser på udviklingen i den lemuriske 
periode, oplyser åndsvidenskaben, at menneskeheden dengang arbejdede på at 
koordinere det fysiske legeme og æterlegemet. I dyr er kun tre af de syv chakraer 
aktive. Menneskehedens opgave på Lemurien var at aktivere samtlige syv chakraer i 
stedet for kun de tre, der er aktive i dyreriget. På denne måde arbejdede mennesket 
på at fungere som en individualiseret skabning med de karakteristiske egenskaber, 
der kendetegner et menneske og som samtidig adskiller mennesket fra dyrene. 
Dyrene har en gruppesjæl (se appendiks). I den lemuriske periode var den fysisk-
æteriske stråle dominerende, og den har påvirket menneskeheden i millioner af år.

1 Se appendiks.
2 Se appendiks.
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Atlantis – to stråler dominerede
I den atlantiske periode, hvor menneskets følelsesmæssige natur skulle opbygges 
og udtrykkes, blev astrallegemets stråle aktiv. Kombinationen af den fysisk-æteriske 
stråle og den astrale stråle bestemte nu menneskets natur. Mentallegemet og 
kausallegemet (sjælens legeme) var naturligvis også i denne periode en del af men-
neskets totalitet. Men de var inaktive i det inkarnerede menneske, og derfor havde 
de ingen praktisk betydning, for menneskets intellekt var endnu ikke aktiveret. Og 
når mennesket ikke havde udviklet sit intellekt, var det ligegyldigt, hvilken stråle 
det manglende intellekt befandt sig på.

Nutiden – tre stråler dominerer
I nutiden – i den indoeuropæiske periode – skal mennesket udvikle intellektet eller 
tænkeevnen, og derfor trådte en ny stråle i aktivitet – mentallegemets stråle. I 
nutiden er menneskeheden derfor under påvirkning af tre stråletyper: En fysisk-
æterisk stråle, en astral stråle og en mental stråle – og vekselvirkningen mellem 
dem. Det er kombinationen af disse tre stråler, der bestemmer menneskets natur.
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Personlighedens integration – fem stråler dominerer
I den nuværende udviklingsperiode vil mange mennesker nå et punkt, hvor 
udviklingskurven begynder at rejse sig stejlt. I åndsvidenskaben kaldes dette punkt 
for ”personlighedens integration”. Det betyder, at intellektet når et niveau, hvor det 
begynder at få kontakt med sjælen. Og sjælen responderer ved at sende en strøm 
af energi ned i personligheden. På denne måde hjælper sjælen med at integrere 
personligheden, og dermed dannes der en helhed af det fysisk-æteriske, det astrale 
og det mentale legeme – det, der kaldes personen eller personligheden.

I forbindelse med personlighedens integration træder yderligere to stråler i aktion. 
Den ene er personlighedens stråle, for det er den, der fremkaldes af koordineringen 
af mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme. Men desuden træder 
sjælens stråle i aktivitet, for det er sjælen, der fremkalder integrationen. Derfor 
træder de to stråler frem samtidig. Det er årsagen til, at evolutionen nu tager en 
voldsom fart, og udviklingskurven stiger stejlt.

Set fra et esoterisk psykologisk synspunkt står mennesket nu med en integreret 
personlighed og spirende, men endnu ubevidst sjælskontakt, der resulterer i den 
mangfoldighed af muligheder, som samspillet mellem fem stråletyper skaber. Det 
er første gang, denne situation forekommer i menneskehedens årmillioner lange 
udvikling.

Hvis man ønsker at lære sig selv at kende, må man lære sin individuelle stråleop-
bygning at kende. Det betyder, at man skal analysere sig frem til fem aktive stråler 
– og desuden er det nødvendigt at finde ud af, hvor de befinder sig. Ét er at genkende 
en kvalitet hos sig selv, et andet er at placere den det rigtige sted.

Den videre udvikling
Efterhånden som menneskets udvikling skrider frem, sker der en forenkling frem mod 
det punkt, hvor personlighedsstrålen til sidst styrer det fysiske legeme, sjælsstrålen 
til sidst styrer astrallegemet og åndens stråle til sidst styrer mentallegemet i de 
sidste få inkarnationer, mennesket har tilbage inden 4. indvielse (se appendiks). 
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Forenklingen er mulig, for jo længere mennesket kommer i udviklingen, jo renere 
og klarere bliver stråletypen, fordi de åndelige kvaliteter bliver stadig mere domine-
rende.

Sagt på en anden måde, så repræsenterer 3. indvielse det udviklingstrin, hvor 
personligheden forsvinder i sjælens lys, og bliver sjælens villige redskab. Det be-
tyder, at mennesket ikke længere repræsenterer noget personligt, men er blevet 
en upersonlig sjæl. På denne måde toner personligheden – det lavere menneske 
− bort, for personlighedens stråle bliver uvæsentlig, når sjælens stråle dominerer.

Konklusionen er, at jo længere mennesket kommer i sin udvikling af sjælelige og 
åndelige egenskaber, jo enklere bliver stråleopbygningen. Efter 4. indvielse vil men-
nesket blot være et udtryk for den åndelige (monadiske), atmiske og buddhiske 
stråetype.1

Et nødvendigt overblik
Når man gennem selvindsigt vil arbejde med at analysere sig frem til den rigtige 
strålekombination, er det vigtigt at tage nogle grundlæggende informationer i be-
tragtning. Åndsvidenskaben oplyser …

Ånd (monade)
Ånden er altid styret af en af de tre primære stråler. Ifølge åndsvidenskaben er 
åndens stråle uændret under hele evolutionsforløbet. Der er i alt 60 milliarder 
menneskelige åndsenheder (monader). 20 milliarder er 3. stråle monader (som 
er oversiddere fra forrige solsystem). 35 milliarder er 2. stråle monader (som er 
kernen i det nuværende Solsystem). 5 milliarder er 1. stråle monader (som er 
kimen til næste Solsystem).

1 Se appendiks.
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Sjælslegemet
Sjælslegemet er styret af en af syv stråler. Sjælslegemet er uændret til 3. indvielse, 
hvor sjælen skifter til åndens stråle. Hvis sjælen er betinget af en af de sekundære 
stråler, vil den efter 3. indvielse skifte til åndens stråle (1., 2. eller 3. stråle). Det 
er et af de sjældne tilfælde, hvor en sjæl i løbet af nogle inkarnationer er tvunget 
til at skifte stråletype på sjælslegemet.

Legemernes stråler
Gennemsnitsmennesker skifter mellem et begrænset antal stråler på legemerne. 
Disciple har en højere udviklingsgrad end gennemsnitsmennesker, og derfor har 
sjælen ofte brug for at anvende flere strålekvaliteter for at fremtvinge bestemte 
kvaliteter i mennesket. Derfor kan alle syv stråler forekomme på alle legemer.
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Mentallegemet
Mentallegemet kan skifte fra liv til liv. Gennemsnitsmennesker: 1., 4. eller 5. stråle. 
Disciple: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle.

Astrallegemet
Astrallegemet kan skifte fra liv til liv. Gennemsnitsmennesker: 2. eller 6. stråle. 
Disciple: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle.
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Fysisk-æterisk legeme
Det fysisk-æteriske legeme kan skifte fra liv til liv. Gennemsnitsmennesker: 3. eller 
7. stråle. Disciple: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle.

De permanente enheder
De permanente enheder udtrykker en af syv stråler. De er uændrede under hele det 
individuelle udviklingsforløb. Ofte er de forskellige fra åndens stråle. De permanente 
enheder er alle på samme stråle, men ikke nødvendigvis på samme stråle som 
ånden. Strålen ligger fast indtil 4. indvielse, hvor sjælslegemets, mentallegemets, 
astrallegemets og det fysisk-æteriske legemes permanente enheder forsvinder.
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Personlighedsstråle
Personlighedsstrålen kan skifte fra liv til liv – mellem 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle 
indtil personlighedens integration, og 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle efter person-
lighedens integration.

Personlighedsstrålen kan skifte hvert liv, for den er en kombination af de tre lavere 
legemers stråler, og personligheden kan derfor være på alle syv stråletyper – dog 
ikke på hele udviklingsvejen. Frem til det punkt i udviklingen, hvor personligheden 
og sjælen får kontakt med hinanden, kan personligheden kun skifte mellem fem af 
strålerne – de fire sekundære stråler og syntesen af dem, som er den 3. primære 
stråle – for som nævnt er de primære stråler mere abstrakte i deres natur, og derfor 
er de ikke relevante, før en vis udviklingsgrad er opnået. Det tager derfor millioner 
af år og utallige liv at nå frem til et punkt, hvor mennesket kan udtrykke 3. stråle. 
Først når personlighedsintegrationen er begyndt, bliver det muligt at udtrykke 1. 
og 2. stråle gennem personligheden, og derefter kan der veksles mellem samtlige 
syv stråletyper.

Til slut skal der advares mod et udbredt blændværk blandt mennesker med mere 
detaljeret kendskab til strålelæren, for de kan have tilbøjelighed til at påstå, at de 
har en af de mindre typiske stråler i deres stråleopbygning, for derved kommunikerer 
de jo, at de er accepterede disciple med en højere udviklingsgrad end andre.

Med denne viden om de syv stråler og det enkelte menneske i bagagen er funda-
mentet lagt til en gennemgang af de syv stråler − én for én − set fra et personligt 
eller individuelt synspunkt.
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De Syv Stråler
og forskellige

strålekombinationer

Ingen mennesker udtrykker kun én enkelt stråle. Alle mennesker er udtryk for en 
kompliceret sammensætning af fem strålekombinationer. Når strålerne i det følgende 
præsenteres én for én, som om de er et samlet udtryk for et enkelt menneske, er 
der i realiteten tale om et fantasibillede. Til gengæld kan denne forenkling fremme 
forståelsen, og derfor er det nu hensigten at tildele ét menneske én stråle, og på 
dette grundlag forsøge at analysere menneskets adfærd.

Der er imidlertid ikke tale om ren teori, for det er naturligvis muligt at iagttage 
de kvaliteter og tendenser, som strålen repræsenterer, hvis et menneske er do-
mineret af en stråletype. Det er desuden muligt at iagttage både positive og 
negative egenskaber hos mennesket. Det betyder ikke, at strålerne har positive 
og negative egenskaber. Strålerne er ganske enkelt udtryk for en energitype, og 
denne energitype kan mennesket udtrykke positivt eller negativt. Det er derfor al-
drig selve strålen, der skaber positive eller negative tendenser, men menneskets 
håndtering af strålekvaliteten.

Hvad menes der med positiv og negativ? Svaret afhænger af svingningsgraden 
eller frekvensen i legemerne – eller sagt på en anden måde … det afhænger af 
legemernes forædlingsgrad. Og legemernes kvalitet er udtryk for menneskets natur. 
Denne kvalitet er desuden menneskets eget ansvar, for det er mennesket selv, der 
har tiltrukket og indbygget det aktuelle stof i legemerne.
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Højere eller lavere underplaner – og udvikling
Alt er energi. Det, der kaldes stof, er energi, der bevæger sig i et fast mønster. En 
stråle kommer derfor både til udtryk som energi og stof. Strålen (fri energi) og 
legemet (fastlås energi) består derfor af samme energi. Eksempelvis strømmer 1. 
stråles energi ind i stoffet, og energien påvirker det legeme, der primært består af 
1. stråle partikler. Det, der differentierer stoffets kvalitet, er strålens frekvens – altså 
om partiklerne befinder sig på de højere underplaner eller på de lavere underplaner.

Hvis hovedparten af partiklerne befinder sig på de lavere underplaner, vil det være 
1. stråles negative egenskaber, der kommer til udtryk. Eller rettere – de egenskaber, 
der viser sig, vil man opfatte som negative. Det betyder naturligvis ikke, at 1. stråle 
er negativ. Det betyder, at strålen udtrykker sig via stoffet på de lavere underplaner 
− og det påvirker mindre udviklede mennesker, for de har legemer, der består af 
de lavere planers stofpartikler. Og omvendt – hvis hovedparten af partiklerne i le-
gemerne stammer fra de højere underplaner, vil de højere egenskaber komme til 
udtryk, og det er det, der kendetegner et højere udviklet menneske.

Konklusionen er, at positive egenskaber (stof, der svinger på høje frekvenser) kom-
mer til udtryk i mennesker med en høj udvikling, uanset hvilken stråletype, de ud-
trykker – negative egenskaber (stof, der svinger på lave frekvenser) kommer til 
udtryk i mennesker, der endnu ikke er så højt udviklede. Det indebærer samtidig, 
at der i menneskeheden er yngre og ældre sjæle, for højere og lavere udvikling 
er nært forbundet med sjælens erfaringsmængde og dermed med sjælens alder.

Når strålernes kvaliteter i det følgende præsenteres som henholdsvis positive og 
negative, så skal det forstås sådan, at det er kvaliteter, der kan komme til udtryk i 
et højere udviklet menneske og i et lavere udviklet menneske. Det er som sagt ikke 
strålen i sig selv, der skaber positive eller negative reaktioner hos et menneske.

Det er desuden vigtigt at huske, at den strålekvalitet, der analyseres, altid er modi-
ficeret af fire andre stråler. Strålekvaliteten viser sig aldrig så rent og tydeligt, som 
i præsentationen. Alligevel vil det være muligt at genkende stråletendenser hos sig 
selv og hos andre ved hjælp af beskrivelserne. Strålekvaliteterne vil herefter blive 
præsenteret set fra et ensidigt og individuelt synspunkt:



100



101

Typiske 1. stråle mennesker
De markante egenskaber hos mennesker med dominerende 1. stråle er:

Viljekraft. Magt. Styrke. Mod. Beslutsomhed. Førerskab. Selvstæn-
dighed. Værdighed, der kan vokse til mod og handlekraft.

Denne type mennersker er den naturlige:

Hersker. Leder. Statsmand. Soldat. Opdagelsesrejsende. Pionér.

På de tidlige udviklingstrin er 1. stråle aktiviteter hovedsageligt af fysisk natur, men 
senere bliver de mentale og åndelige, og derefter bruges viljen ikke som personlig 
anstrengelse, men som et naturligt udtryk for en højere vilje.

Strålens ideal er styrke, og et menneske på denne stråle sætter så stor pris på 
denne egenskab, at det er tilbøjeligt til at vurdere enhver adfærd og ethvert resultat, 
der opnås, ud fra den mængde kraft, der er anvendt. Det kæmper til det sidste 
og er i stand til at se igennem fingre med næsten enhver handling, bare den er 
kendetegnet ved styrke.

For et 1. stråle menneske er det svært at tolerere svaghed i enhver form, og det har 
tendens til at foragte mennesker, der giver efter. For dette menneske repræsenterer 
Gud magtens princip i alle ting. De største onder er svaghed og overgivelse. Den 
impuls, der driver mennesker af denne type, er trangen til at sejre og erobre, og 
de fungerer ofte bedst i modgang. Det højeste mål er sejr, og deres største indre 
oplevelse er den opstemthed, som står i forbindelse med magt og herredømme.
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Uden at bemærke træthed eller endda fuldstændig udmattelse lægger 1. stråle 
mennesket et voldsomt mentalt og fysisk pres på sig selv og andre, når det er 
nødvendigt, og sætter sig hensynsløst ud over alle forhindringer – eller rydder dem 
af vejen. 

Målet er ALMAGT
Målet er almagt – eller bevidst at blive ét med den guddommelige vilje – for 
efterhånden som denne mennesketype bestiger de åndelige højder, skal det 
give afkald på den individuelle vilje til fordel for den guddommelige. Blandt de 
karaktersvagheder, man finder hos mennesker på 1. stråle på de tidligere stadier 
af deres udvikling, kan nævnes:

– hensynsløshed, hårdhed, stædighed, stolthed, hovmod, mangel på 
tilpasningsevne og manglende lyst til at arbejde ad andre linjer end 
dem, de personligt føler sig tiltrukket af, ligegyldighed eller endog 
foragt for andres meninger, rettigheder og følelser, tyranni, magt-
begær, overdreven selvfølelse, praleri, ødselhed, aggressivitet, 
egoisme, overlegenhed, individualisme, mental usmidighed, udtalel-
ser om omdiskuterede emner, som afskærer yderligere debat og 
forbyder en fri undersøgelse af emnet.

Dogmer eller et autoritativt udsagn bliver ofte uden hensyn til sandhed eller rimelighed 
og brugt som et våben, der kan anvendes til at slå spørgende og videbegærlige 
mennesker i hovedet med for at få dem til at holde mund. Erkendelsen af, hvor 
vigtig autoritet er, når det drejer sig om at opretholde orden, kan få mennesker 
på 1. stråle til at benytte sig af både personlig position, dogmer og fordomme til 
at forbyde yderligere undersøgelser. Det gøres bevidst eller ubevidst for at knuse 
enhver opposition og genoprette personlig prestige og dominans. Den største 
lidelse for mennesker af denne type kommer i form af nederlag, eller hvis de bliver 
degraderet, fjernet fra deres post, ydmyget eller underordnet andre.
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Eksempler på kendte 1. stråle mennesker
Alexander den Store var typisk for 1. stråle. Han græd af længsel efter flere områder, 
han kunne erobre.

I tyverne var general MacArthur og en sekondløjtnant en aften i bil på vej fra New 
York tilbage til militærakademiet. Undervejs blev vognen standset af to maskerede 
banditter. De svingede med deres pistoler og rev bildøren op, og de beordrede de to 
officerer til at række hænderne i vejret. Løjtnanten adlød instinktivt, men MacArthur 
blev roligt siddende med armene over kors på brystet.

Gangsteren gentog sin ordre: “Hænderne op”! MacArthur rørte sig ikke. “Jeg er bri-
gadegeneral i De Forenede Starters hær, og der er ingen, der kan tvinge mig til at 
række hænderne i vejret”, var svaret. Banditten, hvis selvtillid ganske øjensynligt 
havde fået et knæk, sænkede overrasket sin pistol, hvorefter han uden et ord trak 
sig tilbage og smækkede bildøren i.

I sine Krigserindringer har Winston Churchill nogle interessante bemærkninger om 
den rigtige brug af politisk magt:

“Under min lange politiske løbebane har jeg beklædt de fleste af de 
store statsembeder, men jeg skal ærligt indrømme, at det, jeg nu 
fik, var det, jeg syntes bedst om. At stræbe efter magt for at kunne 
spille herre over medmennesker eller for at pleje sin personlige for-
fængelighed betragtes med rette som gement, men magt under en 
national krise, når man mener, at man ved, hvilke ordrer der skal 
gives, er en velsignelse.”

George Patton er også et godt eksempel på handlinger, der er karakteristiske for 
et menneske på 1. stråle. Han var en diktatorisk øverstkommanderende, der ikke 
betænkte sig på at lade Gud vide, hvilken form for samarbejde han ventede sig 
af Ham. Før slaget ved Bulge, da hans fremrykning var blevet forsinket af dårligt 
vejr, skal han – ifølge en af sine stabsofficerer – have tilkaldt feltpræsten ved tredje 
armé, James H. O’Neill, og sagt til ham:

“Præst, jeg vil gerne have Dem til at bekendtgøre en bøn om godt 
vejr … Prøv, om vi ikke kan få Gud til at arbejde på vores side.” 
Præsten tøvede, men Patton brølede: “Præst, er det Deres opgave 
at belære mig om teologi, eller er De feltpræst ved tredje armé? 
Jeg skal bruge en bøn!”

Bønnen blev herefter trykt sammen med en julehilsen, der blev omdelt blandt 
tropperne.
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Typiske 2. stråle mennesker
2. stråles særlige egenskaber er:

Visdom. Kærlighed. Intuition. Indsigt. Indføling. Filantropi. Enheds-
følelse. Åndelig sympati. Medfølelse. Loyalitet. Generøsitet.

Mennesketyperne er:

Vismanden. Filantropen. Reformatoren. Læreren. Den inspirerende. 
Menneskevennen. Lægen …

Et 2. stråle menneskes ideal er upersonlighed, altomfattende kærlighed, baseret 
på erkendelsen af livets enhed. Når et 2. stråle menneske er højt udviklet, er det 
intuitivt og stræber efter at lade visdom og kærlighed stråle ud uden at tænke på 
at få noget til gengæld. Det føler sig tilskyndet til at udvikle bestemte egenskaber 
til fuldkommenhed:

Tjenstvillighed. Renhed. Forfinelse. Mildhed. Ømhed. Barmhjertighed. 
Sympati. Velvilje. Harmoni og en beskyttende holdning.

Loyalitet i parforhold og venskab er en af 2. stråle menneskets største dyder, og for 
dette menneske er venskab ligefrem en religion og loyalitet er religionens højeste 
udtryk – navnlig når det møder nederlag og falskhed.

“Kærlighed, der forandrer sig, når der sker forandring, er ikke kær-
lighed”

– giver til en vis grad udtryk for 2. stråles kærlighedsideal.
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For mennesker af denne type er de største onder:

Had. Adskilthed. Grusomhed. Selviskhed. Falskhed.

Drivkraften hos dette menneske er at:

Frelse. Undervise. Tjene. Helbrede. Dele med andre og gøre dem 
lykkelige. Skabe og opretholde harmoni.

Det højeste mål for 2. stråle mennesker er fuldstændig erkendelse af, at alt liv udgør 
en enhed, og give udtryk for denne erkendelse i praktisk handling.

Et eksempel på 2. stråle adfærd
“Sympatiskolen” i England er et smukt eksempel på en af de undervisningsmetoder, 
der er typiske for 2. stråle. På denne skole har hvert barn i løbet af semesteret en 
dag som blind, en dag som handicappet, en som døv og en som stum … osv.

Om aftenen, før den dag barnet skal leve som en blind, får det bind for øjnene. 
Det vågner som blind. Det trænger til hjælp, og de andre børn fører det omkring. 
På den måde får det en ægte forståelse af, hvad det vil sige at være blind, og fordi 
eleverne, som hjælper, selv har prøvet at været “blinde”, kan de vejlede med stor 
empati.

Målet er ALLESTEDSNæRVæRELSE
For 2. stråle mennesket er livsmålet allestedsnærværelse, dvs. bevidst at identificere 
sig med det guddommelige liv i naturen og i alle skabninger og på denne måde 
være mystisk til stede overalt, hvor livet manifesterer sig. Kristus og Buddha er de 
store idealkarakterer.
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Blandt de fejl og mangler, man finder hos denne mennesketype, kan nævnes:

Sentimentalitet. Lidenskab. Selvretfærdighed. Overdreven følsom-
hed. Selvmedlidenhed. Afhængighed af andre. At ruge over fornær-
melser og at have svært ved at tilgive overtrædelser af 2. stråles 
adfærdsregler.

Dømmekraften bliver ofte sløret af følelser – især af medfølelse. 2. stråle mennesker 
er tilbøjelige til at være upraktiske og til at bringe så store ofre for andre, at det af 
og til undergraver selvtilliden og forstærker egoismen hos de mennesker, de ofrer 
sig for. Den største lidelse kan komme via:

Ulykkelig kærlighed. Disharmoni i nære menneskelige relationer. 
Troløshed. Tillidsbrud. Fejlbedømmelse. Kulde. Isolation og udeluk-
kelse. Ensomhed og tilsidesættelse.
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Typiske 3. stråle mennesker
Karakteregenskaberne er:

Klar opfattelsesevne (især når det drejer sig om grund principper). 
Forståelse. Dybtgående og fortolkende tanke. Tilpasningsevne. Takt. 
Værdighed. Erkendelse af stilhedens kraft og værdi.

En karakteristisk evne er anlæg for skabende tankevirksomhed. Mennesketyperne er:

Filosoffen. Organisatoren. Diplomaten. Strategen. Taktikeren. Den 
intelligente. Nationaløkonomen. Bankfunktionæren. Skakspilleren. 
Dommeren. Astro lo gen. Astronomen. Symbolfortolkeren.

3. stråle mennesket opfatter Gud som et sandhedsprincip, og fuldstændig forståelse 
er idealet.

Den impuls, der driver 3. stråle mennesker, er ønsket om helt og upersonligt at 
forstå et emnes grundlæggende principper og at kombinere og benytte dem til en 
fuldkommen opfattelse og praktisk anvendelse. Det højeste mål er en tilbundsgående 
og fuldkommen indsigt i sandheden. Når et 3. stråle menneske vil opnå resultater, 
vil det – til forskel fra både 1. og 2. stråle typerne – være tilbøjeligt til at trække sig 
tilbage fra problemet i mental forstand, ligesom eneboeren gør det fysisk, og søge 
ind i den abstrakte tænknings domæne for at gruble og meditere på spørgsmålet, 
indtil der opnås fuldkommen forståelse. 3. stråle mennesket får på denne måde 
forståelse af alle faktorer og ser syntesen af dem, og det resulterer i en løsning på 
problemet.
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Det siges, at denne mennesketype kan “opbrænde karma i kundskabens ild”, og 
derved omformes modgang til medgang, og de negative kvaliteter i den menneskelige 
natur forvandles til visdom og kraft.

Som forsker opnår 3. stråle mennesket resultater ved hjælp af:

Vedholdende tænkning. Gennemtænkt strategi og taktik. Uperson-
lighed i sin søgen efter sandheden.

Denne mennesketype har en stærk fornemmelse af nødvendigheden af fuldstændig 
forståelse i alle livets forhold og er langt mindre lydhøre overfor påtvungne 
moralbegreber end overfor en indre erkendelse. 3. stråle mennesket fortolker og 
bruger omstændighederne som vejledere i sin fremgangsmåde og afventer klogt 
begivenhedernes logik.

Målet er ALVIDENHED
Målet for 3. stråle mennesket er alvidenhed gennem enhed med den mere omfat-
tende bevidsthed.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos denne type, kan nævnes:

Følelsesmæssig kulde. Individualisme. Egoisme. Ubeslutsomhed, 
fordi man ser for mange sider af en sag. Reserverthed. Grusomhed. 
Uvilje mod åbent at gå ind for en sag. Manglende vilje til at hjælpe i 
en krisesituation. Samvittighedsløs manipulation. Falskhed. Snuhed. 
Tendens til at lægge for stor vægt på form, detaljer og system og 
dermed tilsidesætte ånden og livets højere mål.
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Eksempler på kendte 3. stråle mennesker
“I begyndelsen af sin embedsperiode som premierminister i Den 
sydafrikanske Union havde general Smuts planer om at holde en 
tale i parlamentet. Han tilkaldte sin sekretær og sagde: ‘Gå hen på 
biblioteket og skaf mig nogle statistiske data til belysning af nogle 
af de ting, jeg vil tale om.’ Syv timer efter kom sekretæren tilbage 
og sagde: ‘General, der er intet menneske i verden, der kan opdrive 
disse oplysninger på mindre end fem år’.

Næste dag holdt generalen i parlamentet en blændende tale. Han 
underbyggede hvert enkelt punkt i den med et væld af statistiske de-
taljer. Alle var meget imponerede, men ingen mere end sekretæren. 
Da generalen var kommet tilbage til sit kontor, spurgte sekretæren: 
‘Hvor havde du alle disse overraskende statistiske oplysninger fra?’

General Smuts svarede: ›Jo, ser du. Du sagde til mig, at ingen i 
verden kunne samle dem på mindre end fem år. Så foretog jeg 
nogle løselige beregninger og tænkte, at det ville vare mindst lige 
så længe, inden nogen kunne efterprøve rigtigheden af det, jeg 
havde sagt’.”

Den største lidelse, et menneske af denne type kan komme ud for, er:

At blive fundet inkompetent. At befinde sig i intellektuelt mørke. 
At lide nederlag og at blive frataget sin værdighed, herunder “at 
tabe ansigt”.

Mens 3. stråle mennesker vil være tilbøjelige til at beskæftige sig med de store 
livsprincipper og med filosofi og åndsvidenskab, vil mennesker på 5. stråle snarere 
forsøge at erhverve sig detaljeret naturvidenskabelig viden og at bruge resultaterne 
på den fysiske tilværelse. Geoffrey Hodson fortæller om en episode, der viser et 3. 
stråle menneskes tænkemåde:

“Blandt gæsterne ved en middag var der en rabbiner og en katolsk 
præst. Da selskabet var gået til bords, blev man stillet overfor et 
tilsyneladende uløseligt problem: Hvem skulle bede bordbønnen? 
Alle gæsterne stirrede ned i deres tallerkener, og ingen vidste, hvad 
de skulle sige. Da forlegenheden var på sit højeste, så den katolske 
præst sig omkring ved bordet og sagde: ‘Hvis man ikke har noget 
imod det, vil jeg gerne fremsige en gammel jødisk bøn.’ Alle bøjede 
hovedet, og præsten bad bordbøn – på hebraisk.”
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Typiske 4. stråle mennesker
Bemærk at harmoni ikke opstår af sig selv, men på grundlag af konflikt. Nogle gange 
kan konflikten være så dominerende, at det er vanskeligt at få øje på harmonien. 
4. stråle er menneskehedens stråle, og er der noget, der er karakteristisk for men-
neskeheden, så er det konflikter.

4. stråles egenskaber er:

Skabende tankevirksomhed. Harmoni. Ligevægt. Skønhed og rytme. 

4. stråle menneskets særlige evne består i at kunne opfatte og udtrykke “skønhedens 
princip i alt”. Det har en stærk sans for form, symmetri, ligevægt og en veludviklet 
smag for:

– alt, hvad der er smukt i de forskellige kunstarter, i naturen og i livet.

For denne mennesketype er skønheden i Universet det højeste gode, og manglende 
skønhed det største onde. Drivkraften er ønsket om at afsløre skønhedens indfly-
delse i Universet og at være formidler mellem den rene skønheds verden og den 
ufuldkomne verden med kunstarterne som mellemled.

Der er ikke kun tale om traditionelle kunstarter. Det kan også være en taler, der 
behersker sproget, og som kan begejstre, overtale og tryllebinde tilhørerne.

4. stråles målestok og test for mennesker, nationer og civilisationer er i langt højere 
grad skønhed end jordisk magt, besiddelser, militær styrke og økonomisk position.  
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Nogle kunstnere kan se igennem fingre med en hvilken som helst adfærd, hvis 
den bare er gennemstrålet af skønhedens lys. De har et meget stærkt behov for 
skønhed i deres omgivelser og lider, hvis den mangler. 4. stråle mennesket skaber 
resultater med meget individuelle metoder. Og 4. stråle mennesket er den naturlige 
formidler og fortolker.

Målet er AT VISE GUDDOMMELIG SKØNHED
Målet er at blive en mesterkunstner – et geni indenfor en kunstart – især som livs-
kunstner. Det indebærer, at man er i stand til at give fuldstændigt udtryk for den, 
man er, og opretholde et harmonisk forhold til andre.

Blandt 4. stråle menneskers fejl og mangler kan nævnes:

Omskiftelighed. Rastløshed. Lunefuldhed. Lidenskab. Trang til at 
være i centrum. Indbildskhed. Tilbøjelighed til at forkæle sig selv. 
Ubetænksomhed og kynisme overfor mennesker, der har haft bedre 
held end dem selv. 

4. stråle mennesker er underlagt skiftende stemninger. De kan løftes til begejstringens 
højder og synke ned i depressionens og fortvivlelsens dybder.

4. stråle mennesker kan have tilbøjelighed til dagdrømmeri og til at leve i fantasiens 
verden. Den største lidelse, de kan komme ud for, er som regel frustration over 
mislykkede forsøg på at give fuldstændigt udtryk for sig selv.

Kunstnerens opgave er tilsyneladende at løfte menneskets bevidsthed til erkendelse 
af naturens og Guds herlighed ved hjælp af skønhed. På denne måde fungerer den 
ægte kunstner som “præst” og formidler mellem Gud og menneske.
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Eksempler på udtalelser af 4. stråle mennesker

“Jeg har altid troet, at Gud simpelthen er skønhed i virksomhed.”

Jean-Jacques Rousseau

“Den bedste del af skønheden er den, som et billede ikke kan 
udtrykke.”

Francis Bacon

“Skønheden overtaler selv menneskers øjne uden nogen taler.”

William Shakespeare
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Typiske 5. stråle mennesker
Analytiske og deduktive tanker er typiske 5. stråle egenskaber. 5. stråle menneskers 
højeste interesse og ideal er erhvervelsen af realitetsbetonet viden. De kan lægge 
en utrættelig tålmodighed og en overordentlig grundighed og metodiskhed for da-
gen i gentagne undersøgelser og klassificering af små og indviklede detaljer. Her 
møder man:

Forskeren. Matematikeren. Juristen. Detektiven.

På de tidlige udviklingsstadier er det navnlig naturvidenskab, der interesserer, 
men senere udvides interessen til også at omfatte åndsvidenskabens esoteriske 
og metafysiske områder. 5. stråle mennesker er:

Hurtige i vendingen. Tekniske. Analytiske. Nøjagtige. Og i besiddelse 
af stor evne til at specialisere sig og opfatte detaljer. 

De sætter stor pris på sandhed, objektivitet og nøjagtighed i iagttagelse, deduktion 
og fremstilling. Gud betragtes som et sandhedsprincip og løgn, uvidenhed, unøjag-
tighed og fordomsfuldhed udgør de største onder.

Drivkraften hos 5. stråle mennesker er trangen til at afdække viden – at nå frem 
til sandheden. Men den skal kunne bevises f.eks. ved korrekt beskrivelse af for-
udsætninger, baseret på anerkendte informationer. Holdningen kan gøre 5. stråle 
menneskets tænkning så uelastisk og metoderne så stive og usmidige, at det ikke 
når sit mål.
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Målet er MESTERSKAB INDENFOR VIDENSKAB
Målet er at blive en mester på det naturvidenskabelige område – et intellektuelt 
geni indenfor enhver fysisk (og senere i en metafysisk) videnskabsgren. Ligesom 
3. stråle mennesket bliver denne mennesketype til sidst ét med en altomfattende 
bevidsthed, og på den måde opnår 5. stråle mennesket til sidst både fuldkommen 
indsigt i sig selv og i de videnskabelige principper, som Universet er baseret på. 
Blandt denne mennesketypes fejl og mangler kan nævnes:

Følelsen af at være noget særligt. Følelsesmæssig kulde. Destruktiv 
kritik. Mental usmidighed og ensidighed. Tendens til at se og i 
overdreven grad gøre opmærksom på andres fejl. De ser ofte kun 
“hullerne i osten”.

De har tilbøjelighed til at såre andre ved at “oplyse dem om deres fejl til deres eget 
bedste”, samtidig med, at de er for ufølsomme til at forsøge at mildne oplysningen 
eller være diplomatiske. De morer sig med at “prikke hul på ballonerne” – og de 
er ude af stand til tålmodigt at bære over med uvidenhed, ligesom de også er 
intolerante overfor alt, hvad der er følelsesbetonet, mystisk og intuitivt. 

Andre negative egenskaber hos denne mennesketype er:

Skepticisme. Materialisme. Stolthed. Selvoptagethed. Pågående 
nysgerrighed. Gnieragtig tendens til at forlange noget for noget. 
At være overdrevent pedantiske og betone det formelle.

De lægger overdreven vægt på:

Tradition. Dogmer og doktriner. De taber ofte det indre liv af syne 
og er blinde for nødvendigheden af indre erfaring og oplysning.
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Eksempler på kendte 5. stråle mennesker
Sherlock Holmes’ og alle andre detektivers skarpsindige iagttagelser og juristens 
kolde, klare ræsonnementer er eksempler på den systematiske tanke.

Man fortæller om præsident Abraham Lincoln, at engang, da han var på en togrejse 
sammen med en ven, blev vennens opmærksomhed fanget af nogle får, der gik på 
en mark. “De får er blevet klippet for nylig”, sagde vennen. Lincoln kiggede ud af 
vinduet og svarede: “Ja, på denne side.”
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Typiske 6. stråle mennesker
De egenskaber, der især karakteriserer 6. stråle, er:

Opofrende kærlighed. Glødende begejstring for en sag. Brændende 
iver. Målbevidsthed. Uselvisk hengivenhed. Tilbedelse. Inderlig 
medfølelse med andres lidelser.

Sidstnævnte kan forekomme i en sådan grad, at 6. stråle mennesket kan fremkalde 
Kristi sårmærker (stigmater) på sig selv. Men det er også idealisme, der omsættes 
til praktisk tjeneste og stor loyalitet. I 1224 havde Frans af Assisi trukket sig tilbage 
for at bede alene i 40 dage på bjerget La Verna i Appenninerne, og i denne periode 
have byrden af Kristi lidelser tilsyneladende plaget ham mere end sædvanligt. Da 
Frans kom ned fra bjerget, havde han modtaget stigmatiseringen – Kristi sårmærker 
på hænder, fødder og i siden. Sårene havde han til sin død to år senere.

Det menneske, der fuldt og helt lever for sin religion, kaldes en mystiker. Det er:

Helgenen. Den aktive filantrop. Martyren. Evangelisten. Missionæren. 
Reformatoren.

Som eksempler kan nævnes Frans af Assisi og Mother Teresa.

Idealet er fuldkommen hengivelse og selvopofrelse til døden for et ideal, for en sag 
eller for en leder − ikke mindst uselvisk tjeneste for at afhjælpe verdens lidelser, 
der af denne mennesketype føles meget stærkt. Det er drivfjederen i det udviklede 
6. stråle menneskes liv.
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For 6. stråle mennesker er Gud selvopofrelsens, kærlighedens og godhedens princip. 
Uanset om der er tale om en soldat, samlever, filosof eller forsker, er det “tro til 
døden” mod sit ideal. Selviskhed, individualisme, manglende eller svingende loyalitet 
opfattes som forræderi.

6. stråle mennesket skaber resultater gennem ekstrem målrettethed. 6. stråle 
mennesket driver sin hengivenhed for sit ideal så vidt, at det helt fortaber sig i det 
og til sidst bliver selve inkarnationen af idealet. I sin begejstrings ild opbrænder 
denne mennesketype både sine egne karakterfejl og de ydre hindringer, der stiller 
sig i vejen for at nå idealet.

Målet er FULDKOMMEN TJENESTE UNDER GUD
Målet er uselvisk og fuldkommen tjeneste under Guds vilje.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos denne mennesketype, kan nævnes:

Sentimentalitet. Lidenskab. Fanatisme. Tilbøjelighed til at blive be-
sat af en idé. Tendens til at lade sig forblinde. Intolerance. Blind 
heltedyrkelse.

De lider meget, hvis venner, de holder af og stoler på, er illoyale, og det samme 
gælder hvis de bliver misforstået og fejlbedømt – især, når det drejer sig om deres 
motiver.

Kristendommen er en 6. stråle religion − især i sine mere mystiske aspekter.  
Kristendommen er et udmærket udtryk for 6. stråles svage side, for de kristne har 
fornægtet det fysiske, det kropslige og begærnaturen. Flagelanterne piskede den 
syndige krop for at fortrænge dens naturlige begærimpulser, og hele kristendommen 
er gennemsyret af seksualforskrækkelse og forsøget på at undertrykke menneskets 
stærke og naturlige drift.
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Typiske 7. stråle mennesker
De egenskaber, der især karakteriserer mennesker på 7. stråle, er tolerance og 
taktfuldhed både i karakter og i adfærd. De holder af pragt i forbindelse med deres 
stilling og person, og de sætter pris på:

– ordnet aktivitet, præcision, kompetence, ynde og værdighed.

7. stråle mennesker interesserer sig meget for politik, forskellige kunstarter samt 
for ceremonier og magi. De er desuden interesseret i at opdage, beherske og frigøre 
skjulte kræfter i naturen.

Mennesketypen er:

Politikeren (i dette ords virkelige betydning) sceneinstruktøren, cere-
monimesteren, ritualisten, magikeren, esoterikeren og præsten.

Idealerne er:

Kraft (både legemligt og sjæleligt). Fysisk effektivitet. Fuldendthed. 
Saglighed. Orden i alle livets forhold. Nøje overholdelse af tidspunktet 
i forbindelse med aftaler. Magt til at beherske og styre de skjulte 
kræfter i sin egen natur og i naturen.

Et 7. stråle menneske kunne have følgende motto:

“Hvis det er værd at gøre, er det også værd at gøre det godt.”
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For 7. stråle mennesket er Gud ordenens princip i alt – og kaos er det største 
onde. Drivkraften er ønsket om at opnå herredømme over naturens kræfter og 
bevidstheder og lade dem komme præcist til udtryk i overensstemmelse med en 
plan. Denne mennesketype skaber resultater ved at syntetisere et antal faktorer i 
overensstemmelse med en klart udtænkt plan. 

Målet er ÅNDELIG MAGI OG ORDNET LIV
Målsætningen har to sider, nemlig at blive en “åndelig magiker” og at leve et liv, 
der er fuldendt i selv de mindste detaljer. 

Frimureriet er både et ceremonielt og et praktisk udtryk for 7. stråle, og strålekva-
liteten er desuden repræsenteret i alle verdensreligionernes ritualer.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos mennesker af denne type, kan nævnes:

Pralende optræden. Fordringsfuldhed. Samvittighedsløshed. Kærlig-
hed til magt og embede. Tilbøjelighed til at bruge mennesker som 
redskaber. Tom formalisme og mekanisk udførelse af ceremonier 
uden tanke for deres åndelige betydning. Tendens til at nedværdige 
sig til at gøre brug af sort magi, trolddom, åndemaneri.

7. stråle mennesker kan lide meget under:

– ydmygelse, tab af ydre magt, uvenlig kritik (især fra en under-
ordnets side), og hvis de kommer ud for grov optræden.

Ifølge åndsvidenskaben er 6. stråles almindelige indflydelse ved at blive erstattet af 
7. stråles, og derfor ser man tendenser inden for naturvidenskaben til udforskning 
af det usynlige univers, at undersøge menneskets metafysiske evner og psyke, og 
at udnytte naturens skjulte kræfter (f.eks. atomkraft).
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7. stråles voksende indflydelse på verdensforholdene ses i tendensen til at 
anvende diplomati og samarbejde i stedet for magtmidler, når konflikter skal løses. 
Efterhånden som strålens indflydelse gør sig mere og mere gældende og suppleres 
med en tilsvarende udvikling af menneskets højere, synteseskabende tænkning, vil 
disse tendenser blive stærkere, og til slut vil de virkeliggøre de idealer, der ligger 
til grund for FN og dermed beslægtede organisationer.

Stråleblandinger

Som nævnt er der intet menneske, der alene udtrykker én enkelt stråle. Alle men-
nesker er udtryk for en kombination og et samspil af flere stråler. Hvor mange af-
hænger som sagt af udviklingsniveauet. Desuden transmitterer de astrologiske tegn 
også strålerne, og derfor kan der optræde en mangfoldighed af strålekombinationer 
i et enkelt menneske. To eksempler kan illustrere det:

Leonardo da Vinci er bedst kendt for sine malerier – især Mona Lisa i 
Louvre. Men han havde også stor succes som naturvidenskabelig forsker, 
opfinder og profet. På disse områder demonstrerede han henholdsvis 4., 5. 
og 3. stråles egenskaber. Meget tyder på, at han kendte det heliocentriske 
system 30 år før, det blev offentligt præsenteret af Kopernikus. Leonardo 
da Vinci var velbevandret i filosofi (3. stråle), anatomi, astronomi, botanik, 
naturvidenskab, lægekunst, optik, meteorologi og flyvning. Han formidlede 
viden, der stadig bruges af naturvidenskaben. Han havde kendskab til 
arkitektur (6. stråle), musik (4. stråle) og krigsførelse (1. stråle). Han 
havde planer til masseproduktion af kanoner, ammunition og et våben, 
der kan betragtes som kampvognens forgænger.
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Richard Wagner var især præget af 4. og 7. stråles egenskaber. Han kom-
binerede mange kunstgrene i ceremonielle skildringer af esoteriske og 
åndelige sandheder. Han var digter, dramatiker, filosof og en fortræffelig 
prosaforfatter (3. stråle). For at skabe en bestemt virkning i sine operaer 
smeltede han disse forskellige evner sammen til en enhed (7. stråle). Han 
rummede mystikkens impuls (6. stråle). Hans musik åbenbarer, at hver 
enkelt sjæl er ét med Verdenssjælen, og til slut vil alle realisere denne 
enhed. Eksempelvis var han en af de første, der – som i kærlighedsduetten 
i Tristan og Isolde – løftede kærligheden op til en åndelig oplevelse af en-
heden (2. stråle). For at nå sine mål måtte Wagner finde nye kunstformer, 
nedbryde eksisterende skranker og frigøre musikken (1. stråle).

Tristan og Isolde
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De Syv Stråler og
Mennesket

Alt er energi. Mennesket er energi. I denne afhandling om de syv stråler er strålerne 
indtil videre blevet beskrevet, som om de er dette energimenneske på godt og 
ondt, men intet menneske er et rent udtryk for en enkelt stråle. Derfor er det nu 
hensigten at forsøge at placere strålerne og understrålerne i menneskets indre og 
ydre legemer for at finde ud af, hvor de befinder sig i menneskets opbygning, og 
hvad disse kombinationer medfører.
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Mennesket består af seks aspekter – ånden, sjælen, personligheden, mentallegemet, 
astrallegemet og det fysisk-æte riske legeme. I beskrivelsen kan ånden eller monaden 
udelukkes, for på nuværende tidspunkt i udviklingen er det ikke muligt at sige noget 
relevant om åndens stråle, men i relation til de fem øvrige instanser kan man forsøge 
at placere strålerne og dermed gøre dem mere konkrete. Det er derfor ikke nok at 
finde de fem stråler, der karakteriserer det enkelte menneske – de skal desuden 
placeres i relation til legemerne.
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Blandt mennesker, der studerer åndsvidenskab, er det en almindelig misforståelse, 
at sjælsstrålen repræsenterer alle de positive egenskaber, mens de øvrige stråler 
står for de negative. Det er helt forkert. En stråle er en stråle – energi er energi – 
og den virker ens hver gang. Der er derfor igen garanti for, at sjælens stråle har 
en mere positiv virkning end personlighedens stråle. Stråler er ikke positive eller 
negative − gode eller onde. Nogle gange kan det være negative reaktioner, der er 
resultatet af den første kontakt med sjælens energi, for det afhænger af kvaliteten 
af stoffet i de legemer, der modtager sjælens indstrømning og svinger på strålens 
højere vibrationer.

Grundlæggende kan man sige, at det ikke er muligt at foretage en opdeling i godt og 
ondt. Ofte kan et menneske med svag eller begyndende sjælskontakt, give udtryk 
for de positive egenskaber i personligheden, for det er dem, sjælen har udvalgt til 
inkarnationen. De mere subtile, ukendte og uhåndterbare energier, der nu strømmer 
ind i mennesket, har det endnu ikke lært at udtrykke.

Overordnede og underordnede stråler
Noget andet, man skal være opmærksom på, er, at en overordnet stråle let kan 
påvirke en underordnet stråle. Eksempelvis kan personlighedens stråle let påvirke 
mentallegemets stråle. Det betyder, at hvis man har usædvanlige tendenser i sit 
tankeliv, så medfører det ikke, at man har en usædvanlig stråle på mentallegemet. 
Årsagen kan være en kombination af mentallegemets stråle og personlighedens 
stråle. 

Det samme gælder i forholdet mellem mentallegemets stråle og hjernen (den fysisk-
æteriske stråle). Det betyder, at aktiviteterne i den fysiske hjerne ikke nødvendigvis 
er styret af den fysiske stråle, for det kan også være mentallegemets stråle eller 
en kombination af de to, der præger tænkningen.
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Eksempelvis kan følelsesmæssig ustabilitet (astrallegemet) skabe forvirring (men-
tallegemet). Eller det æteriske legeme på 7. stråle, kan resultere i orden og stabilitet 
i det fysiske legeme, som så påvirker astrallegemet og giver følelsesmæssig ustabi-
litet.

Men dette forhold kan også fungere omvendt. En lavere stråle kan også påvirke 
en højere stråle. Eksempelvis kan følelsesmæssig ustabilitet (astrallegemet) skabe 
forvirring (mentallegemet). Følelserne er i oprør, og derfor er det ikke muligt at kon-
centrere sig. Med andre ord er det følelserne (en underordnet stråle), der påvirker 
tænkningen (en overordnet stråle).

Efterhånden som udviklingen skrider frem, vil de højere aspekter gradvis overtage 
styringen over de lavere. Det medfører, at personligheden træder tydeligere og ty-
deligere frem, for den overtager styringen af legemernes stråler. Herefter begynder 
magtkampen mellem sjælen og personligheden − og til sidst vil sjælen vinde. Det 
bliver til sidst sjælens kvalitet, der fuldt og helt dominerer det lavere menneske. 
Først ved 3. indvielse udtrykker mennesket den rene strålekvalitet fra sjælen, fordi 
alt andet i menneskets lavere natur nu styres fra sjælsniveau.

Overlapninger mellem legemerne, må ikke forveksles med over- og understråler. At 
en stråle er en understråle betyder, at den er underordnet en anden strålekvalitet. 
Når man giver udtryk for en strålekvalitet, skyldes det, at en bestemt stofforms 
partikler svinger med den pågældende stråles vibrationer.

Hvordan kan man så sige, at en personlighed er udtryk for en stråle, når personlighe-
den ikke er en stofform eller et legeme? Personligheden er menneskets skiftende 
masker, og personlighedens strålekvalitet kan kun forklares ud fra begrebet under-
stråler.
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Ordet “person” betyder “maske”.

Et eksempel
Hvis man eksempelvis studerer en 2. stråle sjæl, kan det illustreres på denne måde:

Sjælens stråle er f.eks. 2. stråle – og enhver stråle har understråler ...
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Sjælen udvælger en af understrålerne til sin personlighed – eksempelvis 3. stråle. 
Sjælens 2. stråle styrer nu personlighedens 3. stråle, fordi den er en understråle 
til den overordnede sjælsstråle.

Personlighedens 3. stråle har også syv understråler. Sjælen udvælger nu tre af per-
sonlighedens understråler til legemerne.

Sjælen kunne eksempelvis vælge 1. stråle til mentallegemet, 6. stråle til 
astrallegemet og 3. stråle til det fysisk-æteriske legeme. Personligheden kommer 
primært til udtryk gennem en af legemernes stråler …



134

Konklusionen er, at personligheden og legemerne alle er under indflydelse af sjæls-
strålen, og at legemernes stråler desuden er under indflydelse af personlighedens 
stråle.

Sjælsstrålens indflydelse afhænger af udviklingen
Åndsvidenskaben oplyser, at jo mindre udviklet et menneske er, jo mindre indflydelse 
har sjælsstrålen – og jo mere dominerende er legemernes stråler. Årsagen er, at når 
et menneske identificerer sig med sin lavere natur, kan sjælens finere indflydelse 
ikke trænge igennem til bevidstheden, som er fokuseret i lavere vibrerende stof.

I de tidlige inkarnationer udvikler mennesket kun de lavere strålers egenskaber, 
og det er ikke muligt at registrere, om disse stråler er understråler af højere eller 
bagvedliggende kvaliteter. En stråleanalyse af en ung sjæl kan derfor give det ind-
tryk, at det kun er legemernes stråler, der er aktive i dette menneske. Men på et tids-
punkt begynder personlighedsstrålen og sjælsstrålen at tone frem samtidig, og så er 
det muligt at registrere, at legemerne har en bestemt overtone – personlighedens 
strålekvalitet. Og den har igen en bestemt overtone − sjælsstrålens kvalitet.

Konklusionen er, at jo højere udviklet mennesket bliver, jo kraftigere bliver de over-
ordnede stråletyper. Identifikationen med legemerne aftager, og man udtrykker 
mere og mere den kvalitet, man inderst inde er.
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Det enkelte menneskes stråleopbygning

Der skal nu fokuseres på de forskellige muligheder for sjælsstråler, personlighedsstråler, 
mentale, astrale og fysiske stråler i det enkelte menneskes stråleopbygning.

Når sjælsstrålen, der i sig selv ikke rummer negative egenskaber, skal iagttages, vil 
denne stråle blive analyseret, som om den kommer til udtryk i personligheden. Det 
er med andre ord tanken at se på, hvordan personligheden oplever sjælsstrålen. 
Det kan man gøre ved at iagttage:

o hvilken virkning den har
o hvilket tjenestearbejde, den medfører
o hvilken metode, der bruges
o hvad der er sjælens ultimative målsætning

De egenskaber, der ligger i sjælen, vil ofte have en mere åndelig end praktisk karak-
ter – i hvert fald i begyndelsen.
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1. stråle – kraft & vilje
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2. stråle – kærlighed & visdom

3. stråle – aktiv intelligens
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4. stråle – harmoni gennem konflikt

5. stråle – konkret viden & videnskab
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6. stråle – hengivenhed & abstrakt idealisme

7. stråle – orden & lovmæssighed
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Livsopgave og karakterområde
Ved hjælp af indsigt i strålelæren er det muligt at få indsigt i livsopgaven, for 
sjælsstrålen kan afsløre livets målsætning, og personlighedsstrålen kan afsløre det 
karakterområde, der skal arbejdes med i den aktuelle inkarnation. Karakterområdet 
kommer til udtryk gennem personlighedsstrålen, for det er årsagen til, at sjælen har 
valgt at udtrykke nøjagtig denne strålekvalitet. Eksempelvis vil et menneske med 1. 
stråle personlighed have problemer med arrogance, aggressivitet og magtmisbrug. 
Et menneske med 6. stråle personlighed vil eksempelvis have problemer med ten-
densen til at bære nag.

Personlighedens strålekvaliteter

Personlighedens integration
Personlighedsstrålen vil altid være en understråle af sjælens stråle. Og personligheds-
strålen og sjælsstrålen vil derfor − efterhånden som udviklingen skrider frem − 
begynde at vise fælles kvaliteter. Det medfører, at det man i åndsvidenskaben kalder 
personlighedens integration, i virkeligheden betyder integration af to stråler. Derfor 
skal processen gentages hvert liv, fordi personlighedsstrålen skifter fra liv til liv.

Personligheden skal derfor integreres igen og igen, men når et menneske for første 
gang i en inkarnation har integreret sjæl og personlighed, vil det blive stadig lettere 
at gentage processen. Men det er en opgave, der skal gennemføres liv efter liv. I 
nutiden er der meget få mennesker, der er integrerede personligheder – for det er 
en mennesketype, der fungerer som en klar kanal for sjælen, og derfor er der fuld 
overensstemmelse mellem tanker, følelser og handlinger. Et integreret menneske 
vil ikke tænke ét, føle noget andet og gøre noget tredje.
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Det er nu hensigten at se nærmere på personlighedens strålekvaliteter. Mennesker 
udtrykker disse strålekvaliteter både positivt og negativt, og derfor er det muligt at 
præsentere personlighedens positive og negative egenskaber ved hjælp af strålerne.

1. stråle – kraft & vilje
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2. stråle – kærlighed & visdom
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3. stråle – aktiv intelligens
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4. stråle – harmoni gennem konflikt
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5. stråle – konkret viden & videnskab
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6. stråle – hengivenhed & idealisme
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7. stråle – orden & lovmæssighed
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o I sjælsstrålen ligger de kvaliteter, man skal stræbe efter. 
o I personlighedsstrålen ligger de karakterproblemer, der skal ar-

bejdes med.

Det eneste, man ikke kan aflæse i strålerne, er udviklingstrinnet. Fremtidens eso-
teriske astrologi vil givetvis kunne hjælpe med afklaring af dette problem. Udvik-
lingstrinnet er uden tvivl den vigtigste information, man kan få om et menneske. 
Hverken strålelæren eller astrologien kan på nuværende tidspunkt give svaret, men 
ifølge åndsvidenskaben vil det engang blive muligt at tilføje den vigtige information.

Legemernes strålekvaliteter
Når man analyserer legemernes stråler, er der færre muligheder, for der er kun to 
mulige stråler på det fysisk-æteriske legeme, to på astrallegemet og tre på mental-
legemet. Derfor omtales andre teoretiske muligheder ikke, for det er vigtigere at 
koncentrere sig om de muligheder, der er oplyst i åndsvidenskaben.

Legemerne er redskaber
Legemerne kan ikke give udtryk for meninger eller holdninger. Legemerne er ikke 
andet end stofformer eller mekanismer, der fungerer på en bestemt måde. Hvis man 
vil finde et legemes stråle, skal man derfor se på mekanismen – ikke på personen.

Der er stor forskel på sjælens/personlighedens stråler og legemernes stråler, for 
legemerne er redskaber. Det giver en markant forskel på, hvordan man vurderer 
strålekvaliteterne. Ofte vil personlighedsstrålen farve tanker og følelser, og det 
skal naturligvis med i vurderingen, for hvis det er tilfældet, er det ikke legemets 
rene stråle, der kommer til udtryk. Det er en af de væsentligste grunde til mange 
teorier om specielle stråler på bestemte legemer (og dermed antyder man, at man 
har et højere udviklingsniveau). Men som regel skyldes det, at personlighedens 
strålekvalitet blander sig og danner grundlag for en fejlvurdering af legemets egen 
strålekvalitet.
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Legemets egen stråle vil altid være klar og præcis, men ingen legemer fungerer 
alene. I legemet er der en bevidsthed, som beliver legemet, og kvaliteten af denne 
bevidsthed vil uundgåeligt farve legemets kvalitet.

Konklusionen er, at man ikke skal se efter
holdninger og meninger, men funktioner.

1. stråle – kraft & vilje
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4. stråle – harmoni gennem konflikt

5. stråle – konkret viden og videnskab
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Astrallegemets strålekvaliteter

2. stråle – kærlighed & visdom
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6. stråle – hengivenhed & abstrakt idealisme

Det fysisk-æteriske legemes strålekvaliteter
Det fysiske legemes stråle bestemmes ikke af en bevidsthedsegenskab, for kroppen 
er ikke i sig selv et bevidsthedsredskab. Det er et redskab, der afspejler bevidstheds-
impulser fra de øvrige legemer via bevidsthedstråden.

Man skal derfor ikke søge efter holdninger eller bevidsthedsprocesser. Man skal se 
efter noget, som man ikke ved meget om, nemlig æterisk energi, morfologi1 osv., 
for det er i virkeligheden æterlegemet, der udtrykker strålekvaliteten – ikke det 
fysiske legeme.

Problemet er, at man ikke kan se æterlegemet, og derfor kan man ikke se de 
chakraer, der er aktive. Den fysisk-æteriske stråle er derfor vanskelig at fastlægge, 
for der er ikke meget konkret at gå efter.

1 Morfologi stammer fra græsk μορφή, morphé = "form" + λόγος, lógos = "lære" – dvs. 
"formlære"). Morfologi er læren om organismernes struktur og ydre form.
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3. stråle – aktiv intelligens

7. stråle – orden & lovmæssighed
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De Syv Stråler og den
Personlige

Stråleopbygning

Nogle alternative terapeuter bruger psykiske metoder til at fastlægge den personlige 
stråleopbygning – eksempelvis pendul, kinesiologi, clairvoyance osv. Det kan 
imidlertid ikke anbefales. Kinesiologi (transformationspsykologi) er en udmærket 
terapiform, men metoden er sandsynligvis ikke i stand til at fastlægge strålerne.

Kinesiologi bygger kort fortalt på idéen om, at hvis meridianerne ikke er tilstrækkeligt 
opladede, vil det medføre svækkelse af muskulaturen. Derfor kan man, ved at 
spænde musklerne imod, aflæse eventuelle ubalancer i det fysisk-æteriske legeme. 
Men desuden påstår nogle kinesiologer, at de også er i stand til at bestemme men-
tallegemets, personlighedens og sjælens stråler. Der er overhovedet ikke grundlag 
for denne påstand. Frekvenserne i disse legemer kan ikke aflæses i det fysiske 
legemes muskulatur. Mentallegemets, personlighedens eller sjælens stråler kan 
derfor ikke kortlægges alene ud fra den fysiske hjernes reaktioner.
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Pendulering
Pendulet registrerer ubevidste impulser fra underbevidstheden, der overføres til 
pendulørens finger. Det er korrekt, at impulserne overføres til pendulørens finger, og 
derfor er det subtile muskelbevægelser, der sætter pendulet i svingninger. Dermed 
hentes der en ubevidst viden frem fra astralplanet – og så står man med samme 
problem som med kinesiologien.

Konklusionen er, at man aldrig skal acceptere en stråleanalyse alene på grundlag af 
en diagnose, der er stillet af andre – uanset metode – uden at resultatet gennem-
tænkes grundigt af personen selv på grundlag af en forståelse for, hvordan den 
pågældende stråle reelt kommer til udtryk i det praktiske liv.

At udføre en stråleanalyse for andre mennesker er en alvorlig sag og et stort an-
svar, for hvis sjælens livsmål kommer til udtryk i sjælsstrålen, og personlighedens 
karakterområde ligger i personlighedsstrålen, så kan en forkert oplysning lede et 
menneske ind på en forkert livsbane.

Der er kun én person på Jorden, der kan afgøre, hvilke stråler et menneske har, 
og det er personen selv. Man skal derfor aldrig tage en definitiv beslutning, men 
altid betragte enhver stråleopbygning som en arbejdshypotese. Hvis man tager en 
endelig beslutning, der viser sig at være forkert, kan det resultere i et afsporet liv.
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Alle har alle svagheder og styrker
Alle har karaktersvagheder og -styrker 
i deres natur. Eksempelvis kan ethvert 
menneske blive jaloux, men det betyder 
ikke, at alle mennesker har 6. stråle i 
deres stråleopbygning. Man skal holde 
øje med, hvilke karakterområder, der er 
typiske for den enkelte – dvs. styrker og 
svagheder, der viser sig i stærkere grad 
end hos andre mennesker.

Det anbefales, at man jævnligt re-
flekterer over sin stråleopbygning. Re-
fleksion er den eneste metode, der kan 
anbefales, men den er vanskelig. Den 
kræver, at man udvider sin viden om 
strålerne, sådan at arbejdshypoteserne 
kan skabes på et sikkert grundlag. At 
kende sin stråleopbygning uden at vide, 
hvad strålerne står for, er selvfølgelig 
nytteløs.

Denne viden skal kombineres med en 
indre fornemmelse af, hvad der er rigtigt 
og forkert. Alle har en fornemmelse af, 
hvem de er, og hvis denne fornemmelse 
kombineres med en ærlig selvvurdering, er det reelt det mest sikre grundlag for 
fastlæggelse af den personlige stråleopbygning.
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Det fysisk/æteriske legeme
Begynd nedefra (eller udefra) med det fysisk-æteriske legeme. Man skal sige til sig 
selv: “Jeg har et æterlegeme – hvilken stråle er det mon på?” Der er to muligheder 
… 3. stråle eller 7. stråle. Spørg derefter: “Hvad er forskellen på de to?”

o 7. stråle legemer har ikke så let ved at tage på i modsætning til 3. stråle 
legemer, der let bliver overvægtige.

o 7. stråle legemer tåler ikke hårdt arbejde på samme måde som 3. stråle le-
gemer, der er mere robuste.

o 7. stråle legemer bliver let solbrændte, hvorimod 3. stråle legemer har sart 
hud og let bliver solskoldede.
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o 7. stråle legemer er mere graciøse, mens 3. stråle legemer er mere klodsede.

o 7. stråle legemer kan sidde pænt og urørlige på en stol i timevis, hvorimod 
3. stråle legemer vil sidde uroligt og indtage skiftende stillinger.
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Astrallegemet
Alle føler og har følelser, og her kan man spørge sig selv: “Hvordan føler jeg?” Tænk 
ikke på, “hvordan er jeg”, men “hvordan virker følelser”. Eller sagt på en anden 
måde: “Hvilken proces aktiverer mine følelser, når jeg møder en udfordring?”

o “Er jeg levende og dynamisk?”

o “Er jeg følelsesbetonet?”

o “Er jeg sårbar?”

o “Er jeg temperamentsfuld – farer jeg let op?”

o “Tager jeg alting personligt?”

o “Har jeg let ved at blive jaloux?”

Ovennævnte er tegn på 6. stråle astrallegeme!
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o “Eller er jeg rolig og tålmodig?”

o “Bliver jeg ikke så let såret?”

o “Er jeg vanskelig at hidse op?”

o “Er jeg måske lidt kedelig?”

o “Føler jeg dybt og inderligt uden at være jaloux?”

Ovennævnte er tegn på 2. stråle astrallegeme!
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Mentallegemet

Herefter drejer det sig om intellektets stråle. Spørgsmålet er her: “Hvordan tænker 
jeg?”… men ikke “hvilke meninger og holdninger har jeg?” “Hvilken mekanisme går 
i gang, når jeg tænker?”

o “Tænker jeg logisk, analytisk og systematisk?”

o “Kan jeg trin-for-trin forklare vejen til mine konklusioner?”

Ovennævnte er tegn på 5. stråle mentallegeme.
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o “Tænker jeg associativt?”

o “Når jeg frem til konklusioner uden forudgående trin-for-trin-tænkning?”

Ovennævnte er tegn på 4. stråle mentallegeme.

o “Skærer jeg direkte ind til benet i en sag?”

o “Kan jeg på et øjeblik skabe overblik, udpege hovedpunkterne og fremlægge 
dem systematisk og overbevisende?”

o “Kan jeg med hård hånd afvise detaljer i en sag?”

Ovennævnte er tegn på 1. stråle mentallegeme. Denne type mentallegeme er 
sjældent i forhold til de to andre stråletyper, men det forekommer.
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Kort fortalt skal man gøre op med sig selv, om man tænker:

o hurtigt, kraftfuldt og dynamisk (1. stråle).
o intuitivt og associativt (4. stråle)
o i lange logiske tankekæder (5. stråle).

At finde sin personlighedsstråle er straks mere vanskeligt. Personligheden er den 
man er. Og der er syv muligheder. Her er det vigtigt indledningsvis at forstå, at 
personligheden er det, man er god til.

Spørg eksempelvis dig selv:

o “Hvilket arbejde, har jeg valgt og hvorfor netop det?”

o “Hvilke hobbyer har jeg, og hvilke evner er der forbundet med dem?”

o “Hvilke meninger og holdninger har jeg?”

o “Er jeg due eller høg?”

o “Er jeg inklusiv eller eksklusiv?”

o “Har jeg en gennemgående blød natur, eller er jeg kendt for at være hård 
og ligefrem?”

Hvis det er svært at finde ud af, hvem man er, kan man spørge sin partner, sine 
børn, sine venner, sine kolleger osv.
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Strålerne 1, 3, 5 og 7 er de såkaldte “spidse” stråler, som kan antyde en mere kan-
tet personlighed, som går direkte til sagen.

Strålerne 2, 4 og 6 er de såkaldt “bløde” stråler, der repræsenterer den mere 
afrundede og fleksible personlighed, som først og fremmest satser på det mere 
følelsesbetonede.

På denne måde er det muligt at vælge en af de to kategorier i forhold til det indtryk, 
man gør på andre mennesker, og hvordan man ser på sig selv.
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Fordoblinger
Vær opmærksom på, at det er meget sjældent, at der er en fordobling af strålekva-
liteterne mellem personligheden og mentallegemet. Til gengæld kan der forekomme 
fordoblinger mellem det fysisk-æteriske legeme, astrallegemet og personligheden, 
men som sagt er det ikke tilfældet med intellektet, for det vil resultere i et meget 
ensidigt menneske.

Sjælsstrålen
Der er nu fire stråler med i overvejelserne, og nu kommer den 5. og sidste … sjæls-
strålen. Den er den absolut vanskeligste! For at kunne fastlægge sjælsstrålen, skal 
man først overveje, om den overhovedet er i funktion. Eller sagt med andre ord – 
man skal vurdere sit udviklingsniveau. Man må spørge sig selv:

o “Er jeg en integreret personlighed?”

o “Giver jeg udtryk for både min sjæl og min personlighed eller ingen af dem?”

Alle mennesker har begge stråler, men ikke alle udtrykker dem. Men her er udgangs-
punktet, at de kommer til udtryk.

Sjælen fordobler aldrig sin stråle i personligheden! Hvis man har fastslået person-
lighedens stråle, er der således kun seks stråler at vælge imellem. Hvis der var en 
fordobling, vil den medføre en endnu større og stærkere ensidighed end en fordobling 
mellem mentallegemet og personligheden, der som sagt heller ikke forekommer.

En metode til at finde ind til denne dybe kvalitet i sit indre, er disidentifikation. Her 
kan det anbefales at anvende en meditation til disidentifikation, hvor den medite-
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rende arbejder på at disidentificere sig med det fysisk-æteriske legeme, derefter 
med astrallegemet, herefter med mentallegemet og endelig med personligheden 
– alt det, man ikke er.

Når alle impulser fra det fysisk-æteriske legeme, følelserne og tankerne og person-
ligheden er bragt til ro, kan man forsøge at foretage følgende overvejelse – ved at 
spørge sig selv:

“Hvis alt i verden var muligt for mig – hvis penge ikke var noget problem 
– hvis jeg ikke havde familie – hvis jeg var totalt ubundet – hvis jeg var 
frigjort for karmisk afvikling – hvad ville jeg så gøre med mit liv?”

Det er selvsagt et helt andet spørgsmål, end hvis det blev stillet på personlighedens 
niveau, for her involveres omgående overvejelser om, hvad der er muligt/umuligt 
og realistisk/urealistisk.

Hvis det lykkes at nå ind bag alle de kropslige, følelsesmæssige, tankemæssige og 
personlige ønsker og forestillinger, nærmer man sig svaret på, hvem man dybest 
set er. Det er vanskeligt, men det er den eneste måde at finde ind til den inderste, 
dybeste og mest ægte identitet i sin egen natur.

Overordnet spørgsmål:

o “Er jeg villig til og i stand til at påtage mig et stort altruistisk ansvar? 
Er jeg i stand til at gøre en forskel?”
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Specifikke spørgsmål:
o “Vil jeg kunne håndtere den magt, der ville følge med for at være en 

1. stråle sjæl?”

o “Er den inderste impuls i mig altid den dybe, varme, stilfærdige og for-
stående opmærksomhed, der er i stand til at lytte til andre mennesker? 
Så er jeg måske en 2. stråle sjæl.”

o “Er jeg det menneske, der altid sprudler af idéer, og altid ser muligheder, 
hvor andre ser problemer, så er jeg muligvis en 3. stråle sjæl.”

o “Er jeg den perfekte mægler, og er jeg naturligt den harmoniserende 
faktor, når der opstår konfrontationer? Så er jeg måske en 4. stråle 
sjæl?”

o “Er jeg altid lysende klar i mine iagttagelser, og forstår jeg naturens 
lovmæssigheder, fordi jeg kan se logik og sammenhænge i livet? Så er 
der en chance for, at jeg er en 5. stråle sjæl.”

o “Er jeg det menneske, der udviser glødende begejstring og stærk loya-
litetsfølelse, og er jeg i besiddelse af hengivenhed og selvopofrelse, især 
i form af aktivt tjenestearbejde? Så er jeg muligvis en 6. stråle sjæl.”

o “Er jeg tiltrukket af åndsvidenskab og den måde, den kommer til udtryk 
i ceremonier og magi, og har jeg en udviklet sans for orden, system og 
metode, hvor jeg kombinerer forskellige indflydelser for at give udtryk 
for idéer, så er jeg måske en 7. stråle sjæl.”
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Strålekortet
Når man har vurderet sine stråler, er det normalt at lave et strålekort, der opstilles 
som dette eksempel:
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MEDITATION
Disidentifikation

Første stadie:

1. Erkendelse af det fysiske redskab
Sæt dig godt tilrette med ryggen ret og undgå at spænde. Tag nogle få dybe, lang-
somme og lydløse åndedræt for at falde til ro. Sig herefter i tanken:

“Jeg er en bevidsthedsenhed i det større liv,
og betragter mit legeme som en levende helhed.

Jeg er livet i mine mindre liv, og derfor ligner jeg Gud.”

 2. Erkendelse af følelsernes redskab
Brug din fantasi og forestil dig, at dine følelser er rolige – og at de herefter bliver 
neutrale (Det er ikke er det samme). Sig herefter i tanken:

“Selvom jeg er modtagelig for indtryk, følelser og begær,
så er det, jeg føler, og den jeg er, ikke det samme.

Skiftende følelser vil nogle gange drukne mig,
og dog er jeg, den klare iagttager, altid den samme.”
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3. Erkendelse af tankernes redskab
Tankesindet er tænkerens redskab. Forsøg at skelne mellem tankestoffet, tanke-
processen, tankeformer og tænkeren. Sig herefter:

“Jeg ser tanker komme og gå,
og dog er jeg‚ tænkeren, ikke disse.

Jeg bruger tankesindet.
Jeg vælger, vrager og skaber de former, jeg vil.”

4. Koordinering af de tre legemer 
De tre legemer koordineres nu til en integreret enhed. Sig:

“Jeg er en bevidsthedsenhed,
der tænker, føler og handler,

og dog er jeg én.”

5. Erkendelse af sjælen
Erkend sjælen og foretag en koordinering af det trefoldige integrerede redskab − 
tanker, følelser og krop − med sjælen. Sig:

“Jeg befinder mig midtvejs mellem sjælen
som er mit selv, og min trefoldige form.”

Andet stadie:

Visualisering
Se rent hvidt lys strømme ned fra den overskyggende sjæl, og skylle gennem den 
tredelte personlighed, som stabiliseres, renses og målrettes i sit tjenestearbejde 
og vejledes i sit liv.

Tredje stadie:

Meditation
Meditér på nøgleordet i ca. 10-15 minutter.

Hvad er min sjælsstråle?

Fjerde stadie:

Modtagelse og omdannelse
Mens du lytter årvågent med dit “indre øre”, og er opmærksom på, at den hvide 
magiker må kanalisere enhver energi, der bruges i tjenestearbejdet, igennem sit 
eget væsen, siger du højt – som en bevidst tjenestehandling – det samme mantra, 
som mestrene bruger – Den Store Invokation.
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Den Store Invokation
Fra lysets kilde i Guds sind

Lad lys strømme ind i menneskers sind
Lad lys sænke sig over Jorden

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter

Må mestrenes mester vende tilbage til Jorden

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
Lad hensigt lede alle menneskers viljer
Den hensigt, mestrene kender og tjener

Fra centret, vi kalder menneskeheden
Lad planen for kærlighed og lys åbenbares

Må den forsegle døren til det onde

Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette planen på Jorden

OM ...  OM ...  OM ...

Femte stadie:

Fordeling
Du siger nu blidt det hellige ord OM tre gange – idet du ånder sjælens åndelige 
hensigt ud i dagen.
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Appendiks

Individualisering
På samme måde som et menneske er en personlighed, så længe det er i inkarnation, 
er hvert enkelt dyr i dyreriget det også, men disse ”personligheder” er ikke, som 
hos mennesket, udgået fra en selvstændig sjæl eller individualitet, men fra en 
gruppesjæl, som har mere end én ”personlighed” i inkarnation på det fysiske 
plan på én gang. Der kan være flere eller færre i inkarnation afhængig af, om 
dyret tilhører udviklingsmæssigt lavere- eller højerestående arter. Når dyret dør, 
går det derfor tilbage til sin gruppesjæl, og alle de erfaringer, det har indsamlet 
i sit fysiske liv, kommer derfor alle senere fødte “personligheder” fra samme 
gruppesjæl til gode. Det er det, man kalder instinkt. Efterhånden som en gruppesjæl 
specialiserer sig og udvikler sig, spalter den sig sådan, at hver enkelt ny gruppesjæl 
efterhånden indeholder færre og færre individer. For de højerestående pattedyrarters 
vedkommende er der kun ganske få. Til sidst spaltes gruppesjælen sådan, at der 
kun er ét eksemplar eller én “personlighed” tilbage, som herefter bliver bevidst 
om, at den er adskilt fra gruppen. Og derved sker individualiseringen, hvor en ånd 
(monade) forbinder sig med den, og den fødes derefter ikke mere som dyr, men 
som menneske. Denne individualisering kan kun ske gennem syv pattedyrarter, og 
processen skal stimuleres gennem kontakt med mennesker. Af disse syv arter kender 
vi de fem: Hunden, katten, hesten, elefanten og en af de store menneskeaber. De to 
sidste kendes ikke. Muligvis er de ikke udviklet endnu. I den nuværende periode kan 
der ikke fødes flere individualiserede dyr som mennesker, for det siges, at “døren 
til menneskeriget er lukket”. De dyr, der nu individualiserer, træder ind i en slags 
nirvana og “sover” der, indtil det rette tidspunkt indtræffer i en senere periode, hvor 
der vil være passende menneskeformer til dem. En gruppesjæls udvikling begynder 
allerede i mineralriget og fortsætter i planteriget, hvor forholdet er nogenlunde det 
samme som i dyreriget.
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Indvielser
Indvielse er et nyt stadie i det åndelige liv og er en del af den normale evolutionære 
udviklingsproces, der medfører fremadskridende udvidelser af bevidstheden. Ordet 
indvielse kommer fra det latinske “initia”, der betyder de første grundsætninger i en 
videnskab. “Initia” eller “initiation” eller indvielse blev benyttet i mysterierne, hvor 
man sagde, at ypperstepræsten (hierofanten) “initierede” kandidaten i kundskaber, 
der hidtil havde været var hemmelige. Der findes “større” og “mindre” indvielser 
med mange grader eller trin. I åndsvidenskaben regnes der med fire store indvielser, 
som fører til den 5., der giver mesterskab – Asekha-indvielsen. Forud for indvielsen 
skal kandidaten undervises og bestå adskillige prøver, der ofte er meget vanskelige. 
Selv om enhver indvielse er absolut betinget af kandidatens indre udvikling, er den 
desuden en ydre ceremoni eller højtidelighed.

Atma-Buddhi-Manas
Atma er det højeste princip i menneskeudviklingen, og er betegnelsen for åndens 
(monadens) viljesstyring. Atma iklæder sig buddhi, som igen er forbundet med 
højere manas. Da højere manas (sjæls- eller kausallegemet) hos mennesket er 
uadskilleligt forbundet med buddhi, og da buddhi er atmas legeme, er det egentlig 
formålsløst at tale om dem enkeltvis. Atma-buddhi-manas er det åndelige menneske 
eller det samlede udtryk for ånden (monaden), der spejler sit viljesaspekt som atma, 
sit visdomsaspekt som buddhi og sit handlingsaspekt som manas. De betegnes også 
undertiden – lidt uheldigt – som ånden, den åndelige sjæl og den menneskelige sjæl.



174

VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk


