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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 mentallegemets, 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 gennemtænkes 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 ansvar, 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 reflekterer over sin stråleopbygning. Refleksion 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 legemer, 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
o
o

hurtigt, kraftfuldt og dynamisk (1. stråle).
intuitivt og associativt (4. stråle)
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 kantet 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 strålekvaliteterne 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 … sjælsstrålen. 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 udgangspunktet, at de kommer til udtryk.
Sjælen fordobler aldrig sin stråle i personligheden! Hvis man har fastslået personlighedens 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 mediterende
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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 personligheden 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 forstående 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 loyalitetsfølelse, 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, langsomme 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, tankeprocessen, 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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