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FORORD
Denne lille bog er tænkt som en enkel og kortfattet indføring i de syv stråler.
Videnskaben om de syv stråler har altid fascineret mennesker, der studerer
åndsvidenskab, men oplysningerne om emnet har op til dette århundrede været
meget sparsomme.
Dette forhold ændrede sig radikalt med den tibetanske mester Djwhal Khuls
samarbejde med Alice A. Bailey (fra 1919-49), og de syv stråler er i dag genstand
for en meget intensiv forskning fra esoteriske gruppers og enkeltpersoners
side. Informationerne i bogen er samlet fra flere forfattere, hvilket fremgår af
litteraturlisten, og hvad angår den personlige stråleopbygning af kendte personer og
visse nationers sjæls- og personlighedsstråler samt deres mottoer, er de et resultat
af clairvoyant forskning foretaget af min hustru Marion Bennis.
Hardy Bennis
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HVORFOR STUDERE DE SYV STRÅLER?
Det bliver mere og mere klart for det seriøst søgende menneske, hvor vigtigt det
gamle delfiske mysterietempels påbud ”menneske kend dig selv” er.
Den store uvidenhed, der hidtil har præget menneskets brug og især misbrug
af naturen, har ført alt levende på planeten frem til et meget kritisk punkt i
evolutionsprocessen. Mennesket, der er det højst udviklede væsen på kloden, må
nu vælge om krig, sult, undertrykkelse, rovdrift på naturens rigdomme, forurening,
uretfærdig fordeling af Jordens ressourcer og overbefolkning skal være dagens
orden, eller om fredelig sameksistens, en retfærdig fordeling af Jordens råstoffer
og fødevarer, frihed under ansvar for alle, respekt for det enkelte menneske − og
herunder respekt for dyrene, planterne og mineralerne − skal have mulighed for
at vinde frem.
Det er derfor tvingende nødvendigt, at mennesket får kortlagt sin inderste sjælelige,
psykiske og fysisk-æterisk natur for − kun ved at kende sig selv kan mennesket
forvandle sig selv.
Nøglen til denne dybere forståelse − ikke blot af os selv men også af vores
samhørighed med og tætte tilknytning til såvel det makrokosmiske som det
mikrokosmiske − er videnskaben om de syv stråler.
H.P. Blavatsky sagde engang, at kundskab om de syv stråler giver magt til den, som
har viden om dem. Mangel på viden om os selv og vores egen natur er en alvorlig
sag, for når vi ikke kender os selv, kan vi heller ikke ændre os.
I Den Hemmelige Lære skriver H.P. Blavatsky, at i ethvert menneskets liv gives der
muligheder for at få de nødvendige informationer, der kan føre den enkelte et skridt
frem mod fuldkommenhed. Paradokset er, at i dag findes der på bibliotekernes hylder
− læst eller ulæst – al den viden, som kan gøre et menneske til en mester, hvis vi
formår at omsætte denne viden til praktisk levevis i hverdagen. Der er imidlertid i
hvert land kun et lille antal mennesker, der søger dybere end til overfladen af den
esoteriske visdom − de fleste bruger kun den åndsvidenskabelige viden som et
plaster på personlighedens sårbarhed.
Hvis man har modet til at trænge dybere ned i sin egen natur, er de syv stråler
en psykologisk nøgle til forståelse af det totale menneske og ikke blot af den
tidsbegrænsede personlighed, der spiller en alt for stor rolle for de fleste.
Personligheden kan defineres på to måder. Den ene hvor personligheden kaldes
”persona”, der betyder ”maske”. Det viser, at personligheden blot er en ydre skal eller
maske, der skjuler det, som mennesket virkelig er – sjælen. Den anden fortæller,
at ”persona” består af to ord: ”Per” og ”sona”. ”Per” betyder ”gennem” og ”sona”
betyder ”lyd”. Personen er derfor den form, som lyden vibrerer igennem, og det er
denne lydvibration, der fremkalder personlighedens manifestation. Personligheden er
derfor blot en form eller et instrument, som sjælen lader livsstrømmen tone igennem,
og dermed skabes dens manifestation i den fysiske verden. Et menneske kan derfor
beskrives særdeles præcist, hvis man kender summen af frekvenserne.
Videnskaben om de syv stråler er nøglen til forståelse af menneskets sande natur.
Den gennemtrænger al videnskabelig, esoterisk og mystisk viden og danner
grundlaget for erkendelsen af Guds plan for de enkelte atomer, molekyler, celler,
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organer, planter, dyr, mennesker, planeter og solsystemer. Kendskab til strålerne
giver nye healingmetoder, kaster lys over oprindelsen til sygdomme og giver
forklaringen på store og små civilisationers og kulturers opståen, højdepunkter og
forfald. De er grundlaget for nationernes særpræg og skæbne, og heri ligger også
nøglen til forståelsen af forskellige rodracers og underracers opgaver og mål.
Efter denne korte beskrivelse af, hvorfor det er relevant at studere de syv stråler, vil vi
nu − så vidt det er menneskeligt muligt − se på strålernes kosmiske oprindelse.

DE SYV STRÅLERS KOSMISKE OPRINDELSE
Først er det nødvendigt at acceptere en hypotese − hvilket også naturvidenskaben
gør – nemlig at alt er energi. Hvor flere typer af energi mødes i et samlingspunkt,
dannes der et energicenter, som kan være et atom, en celle, en plante, et dyr, et
menneske, en planet, et solsystem eller en galakse eller noget endnu større. De
energier, der gennemstrømmer alle disse fokuspunkter, er de syv stråler. De syv
stråler er de syv kosmiske grundenergier, som gennemstrømmer alt i hele universet
− farver, betinger og præger alt liv overalt og på alle niveauer. De syv stråler er de
syv psykologiske grundenergier.
På planchen kan man se, hvordan de syv stråler kommer fra det uendelige univers
og strømmer gennem det kosmiske ”molekyle”, som er en konstellation af syv
solsystemer, hvoraf vort eget er det ene. Hvert af disse syv solsystemer er et
center i et kosmisk væsen, der har syv solsystemer som sin fysiske manifestation.
I åndsvidenskaben kaldes dette væsen ”Den om hvem intet kan siges”.

De syv strålers oprindelse
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

STRÅLE
STRÅLE
STRÅLE
STRÅLE
STRÅLE
STRÅLE
STRÅLE

− VILJE OG KRAFT					
– KÆRLIGHED-VISDOM				
− AKTIV INTELLIGENS				
− HARMONI, SKØNHED, KUNST			
− KONKRET VIDEN, VIDENSKAB			
− ABSTRAKT IDEALISME, HENGIVENHED
− ORGANISATION, CEREMONIEL MAGI		
Jordens aktive og inaktive stråler
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Punktvis i aktivitet
Aktiv siden 1575
Aktiv siden 1425
Aktiv efter 2025
Aktiv siden 1775
Aftagende siden 1625
Aktiv siden 1675

Ifølge åndsvidenskaben er vores solsystem et 2. stråle system, og det udgør
hjertecentret i dette mægtige væsen. Plejaderne siges at være halscentret, stjernen
Sirius er hovedcentret og stjernebilledet Dragen er pandecentret.
I vores solsystem − dette kosmiske atom − finder man igen de syv centre i form af
syv ”hellige” planeter, der fungerer som relæstationer for de syv stråler, og betinger,
former og farver alt liv i solsystemet. Intet levende befinder sig uden for de syv
stråler, og på vores planet er hvert menneske potentielt udrustet til at modtage
de syv stråler i sit eget lille ”planetsystem”, som er de syv psykiske centre eller
chakraer. Her har vi således en bekræftelse på det gamle hermetiske aksiom: ”Som
foroven således også forneden”.
Universets Store Arkitekt skaber og udvikler alt fra det største til det mindste gennem
de syv strålers rytmiske og styrende indflydelse på alt levende. ”Dødt” stof findes
ikke − alt er levende vibrerende energi såvel i atomernes mikro-verden som i det
uendelige univers. Alt har sin plads og sit formål i dette uendelige skaberværk.

STRÅLERNES NØGLEORD
OG AKTIVITETSOMRÅDER
I vores solsystem er det kun én af disse syv kosmiske stråler, der er aktiv, idet de
syv stråler, som Sollogos opererer med i sit store ”sollegeme”, er understråler af
den kosmiske 2. stråle – strålen for kærlighed-visdom.
Disse syv stråler kan beskrives som syv kanaler, hvorigennem alt, hvad der lever og
rører sig i solsystemet, strømmer − de syv karakteristiske kendetegn der præger
alt liv.
Der findes intet i solsystemet − hvad enten det er de mindste atomer eller de største
planeter − som ikke tilhører og altid har tilhørt en af de syv stråler, og mennesket
er selvfølgelig ingen undtagelse fra denne regel.
Hver af de syv stråler repræsenterer en speciel kraft, kvalitet eller energiform.
Derfor kan strålerne siges at have bestemte nøgleord eller betegnelser:

1. stråle: KRAFT − VILJE − FORMÅL
2. stråle: KÆRLIGHED − VISDOM
3. stråle: AKTIV, KREATIV INTELLIGENS
4. stråle: HARMONI − SKØNHED − KUNST
5. stråle: KONKRET VIDEN − VIDENSKAB
6. stråle: IDEALISME − HENGIVENHED
7. stråle: ORDEN − CEREMONIEL MAGI
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I relation til menneskelivet på Jorden betinger strålerne følgende aktivitetsområder:
1. stråle:
Regering, politik, manipulation af racerne, Jordens topografi − det vil
sige Jordens overflade, kontinenternes form, vulkanudbrud, jordskælv
m.m.
2. stråle:
Religionernes kilde, undervisning, healing, den kulturelle udvikling,
musik.
3. stråle:
Økonomi, lovgivning, industri, penge, psykologi, filosofi og litteratur.
4. stråle:
Skønhed, kunstnerisk kreativitet, samarbejde med naturens store og
små bygmestre (devariget).
5. stråle:
Videnskab, forskning, lægevidenskab, der anvender kirurgi og medicin.
6. stråle:
Idealisme, tro, fromhed og religion. Strålen for stjernetegnet Fiskens
tidsalder.
7. stråle:
Organisation, gruppearbejde, ritualer, standardisering, magi − det
vil sige manipulation af synlige og usynlige stoffer og energier (for
eksempel lyd, lys og stråling). Det er strålen for den nye tidsalder –
stjernetegnet Vandbærerens tidsalder. Det er også strålen for 		
skabelse af helhed − syntese.
På et eller andet tidspunkt i studiet af de syv stråler melder spørgsmålet sig: Er der
en intelligent styring af disse energier? Åndsvidenskabens svar er et klart ja, og
selvom dette svar for de fleste vil repræsentere en hypotese, kan åndsvidenskaben
bekræfte, at alt i universet er intelligent styret − fra det største til det mindste.
Hvert enkelt menneske er sendt i inkarnation med den mentale, astrale og fysiske
kapacitet, som det har opnået i kraft af mange tidligere inkarnationers erfaringer.
Det er menneskets højere selv eller sjæl, der er hukommelsescentret, og sjælen
har overblikket og er derfor altid i stand til at planlægge kommende liv. På
globalt plan er det også sjælsprincippet, der er det styrende princip for planeten
og dens mange livsformer. Den rådsforsamling af højtstående bevidstheder, der
repræsenterer sjælsprincippet, har mange navne i den esoteriske litteratur:
Hierarkiet, Mesterhierarkiet, Det Store Hvide Broderskab, Den Indre Verdensstyrelse.
Dette råd er sammensat af væsener, der alle har gennemgået menneskeevolutionen
og har opnået det, der kaldes overmenneskelig status.
Dette mesterhierarki er opdelt i syv styrende funktioner eller departementer, der
korresponderer med de syv stråler. Mestrene har ansvaret for den plan, der er
lagt tusinder af år forud for alt livs udvikling, og mestrene sørger i praksis for, at
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planens forskellige faser bringes til udfoldelse, århundrede efter århundrede. Deres
redskab til realisering af planen er de syv strålers aktivitet, som globalt fordeler
sig således:
1. stråle:
Viljens og kraftens stråle har punktvis været i aktivitet siden 1825. Strålens mest
markante virkninger har foreløbig været de to verdenskrige, ”spaltningen” af atomet,
nedbrydningen af gamle organisationer og ”ismer”, der låser menneskesindet fast
− herunder 1. stråles tiltagende aktivitet i sidste fjerdedel af det 20. århundrede,
som er den direkte årsag til, at mange krige er blevet bilagt, opbruddet i Sovjet og
Østeuropa samt apartheidsystemets afvikling i Sydafrika. 1. stråle er også årsag
til, at livets ”puls” slår stadig hurtigere og hurtigere − en global stresstilstand, der
har været accelererende til omkring år 2000.
2. stråle:
Kærlighed-visdomsstrålen har været virksom siden 1575. Den er også kaldt Kristusstrålen, fordi Kristus er lederen af 2. stråle departementet. Han er desuden leder
af hele Hierarkiet. Denne energitype strømmer i disse år ind i alle disciples og
aspiranters hjertecenter for at vække kærligheden til alt levende og præger derfor
alt humanitært arbejde.
3. stråle:
Denne skabende og kreative stråle har været virksom siden 1425, men den har nu
nået et højdepunkt, og vil sammen med 1. stråle sprænge alle forsøg på at holde
menneskesindet i fangenskab − deraf de mange bevægelser, fredelige såvel som
militante. Dens mål er at bringe frihed til alle mennesker uanset race eller køn.
Denne strålekvalitet skabte i 1500-tallet reformationen og renæssancen samt de
mange opdagelsesrejser og filosofiske retninger. I de sidste århundreder har dens
hovedmål været at udvikle det mentale aspekt i mennesket.
4. stråle:
Harmoniens og skønhedens stråle begynder sin globale aktivitet fra år 2025. Og
den siges at ville sætte sit præg på alle livets forhold i de kommende århundreder,
så kunst og skønhed i alle livets forhold vil nå nogle højdepunkter, der er ufattelige
for os i dag. Denne stråle kaldes også strålen for ”harmoni gennem konflikt”, og
den er desuden menneskehedens stråle.
5. stråle:
Denne stråle er naturvidenskabens stråle, som blev aktiveret i 1775. Den har i løbet
af de godt to århundreder, der er gået, sat et kraftigt præg på verden ikke mindst
gennem den omfattende teknologiske udvikling. Den er det bedste eksempel på,
hvilken gennemgribende virkning en stråle kan have på et bestemt område. Denne
stråle har midlertidigt været aftagende i de sidste årtier af sidste århundrede, for
at den menneskelige etik og moral kan nå at vokse og afbalancere de destruktive
virkninger, naturvidenskaben og de politiske systemer har skabt.
6. stråle:
Hengivenhedens og idealismens stråle har været en af de mest dominerende
stråler de sidste 2.500 år, men den er nu hastigt ved at glide ud af global aktivitet.
Det er Fisketidsalderens stråle, som nok mest har markeret sig ved sine negative
aspekter: Religiøs fanatisme med korstog, inkvisition og heksebrændinger. Mange
millioner mennesker er i deres personlige stråleopbygning stærkt præget af 6. stråles
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reaktionære og traditionsbundne kræfter, medens den nye tidsalders mennesker
har et helt andet syn på løsningen af verdens mange problemer, fordi de er præget
af den nye tidsalders stråle − 7. stråle.
7. stråle:
Denne stråle er som allerede nævnt den nye tidsalders energikvalitet − Vandbærerens
tidsalder. Den begyndte sin aktivitet i 1675, men da det tager ca. 400 år, før en
global stråle når sit højdepunkt, betyder det, at vi er i sidste århundrede før dette
zenit. En strålekvalitet som denne vil medføre en ændring af civilisationers og
nationers indre struktur og forhold til hinanden. Uafvendelige kræfter vil bringe
nationernes ”familier” til fredelig sameksistens på alle niveauer, fordi 7. stråle er
syntesestrålen, samarbejdets og gruppedannelsens stråle. Det gælder både for
det enkelte menneske og blandt nationer. En 7. stråle aktivitet, som ifølge åndsvidenskaben har været en stor succes, er den engelske mesters initiativ til det, der
i dag kendes som arbejderbevægelsen.
Der er således i disse årtier fem stråler, som er meget aktive. Det er uhyre sjældent,
at så mange stråler er i aktivitet samtidig, og det bevirker da også, at presset −
især på den menneskelige psyke, nervesystemet og det endokrine kirtelsystem − er
meget stort. Siden Atlantis sank i havet, har menneskeheden ikke været udsat for
1. stråles dynamiske kraft i denne målestok.
Den spænder alle til bristepunktet, men samtidig siges det, at den virkning, den
vil have på de kommende årtier, vil forandre verden så meget og med en sådan
hast, at man i midten af det næste århundrede vil se tilbage på nutiden som den
mørkeste middelalder! Alt gennemgår en metamorfose, men ud af forvandlingen vil
der opstå nye civilisationer og den nye tidsalders anderledes mennesketyper. For
uanset hvordan man beskriver menneskehedens mangfoldige problemer, så er det,
der nærmer sig, en global åndelig krise, der vil dreje den menneskelige bevidsthed
mod åndelige realiteter.
Det er den kommende nye verdensreligion, der er ved at tone frem, og det er
ikke en religion i gammeldags forstand, hvor man skal tro på, hvad autoriteterne
fortæller, men en religion baseret på viden om det åndelige − og videnskaben om
de syv stråler er en vigtig komponent i dette flerdimensionale mønster, som viser
sig for den, der er åben for det!

MENNESKEHEDEN OG
DET ENKELTE MENNESKE
Vi vil nu forsøge at relatere menneskeheden og det enkelte menneske til denne
uendelige strøm af energier. Menneskeheden lever i et univers af energier − for alt
er energi, og der findes ikke andet end energi − og hvor energierne samler sig i et
bestemt punkt, har vi en planet, et menneske, et dyr, en plante − etc.
Mennesket har en fysisk krop, som det i al for stor udstrækning identificerer sig
med, idet det glemmer, at kroppen kun er et redskab, der gør det muligt for et
højere princip at fungere på det fysiske plan, lære en bestemt lektie, gøre gamle
fejltagelser gode igen, mødes med dem, det har elsket eller hadet og liv efter liv tage
et større eller mindre skridt frem mod det mål, man kan kalde fuldkommengørelsen
af mennesket. Kroppen er kun den ydre udfyldning af en energistøbeform, der er
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af langt større vigtighed, for det er denne støbeform eller matrice, som rummer de
syv centre eller chakraer, der leder de syv stråler ind i det menneskelige system.
Dette energifelt kaldes for det æteriske legeme eller energilegemet, som er en
fintmasket energistruktur, der fordeler de indstrømmende energier til de syv primære
centre, som herefter leder dem videre til nervesystemet, hjernen og det endokrine
kirtelsystem.
De syv centre eller chakraer korresponderer energimæssigt med de syv planeter i
solsystemet og viser, at mennesket er skabt efter det store forbillede – solsystemet
− hvori mennesket ”lever, bevæger sig og har sin væren”. Det samme kommer til
udtryk i det bibelske udsagn, at ”mennesket er skabt i Guds billede”, og det bekræfter
endnu engang det hermetiske aksiom: ”Som foroven således også forneden, som
i det ydre således også i det indre!”
Hvis vi ser på menneskeheden som én stor livsbølge, der i tidernes morgen udgik
fra ”faderhjemmet” − eller det monadiske plan − som det kaldes i den esoteriske
lære − består den samlede menneskehed på det fysiske, astrale og det mentale
plan ifølge åndsvidenskabelige oplysninger af 60 milliarder individer.
Disse 60 mia. menneskelige enheder eller monader fordeler sig i tre store grupper:
1) 5 mia. 1. stråle- eller viljesmonader.
2) 35 mia. 2. stråle- eller kærlighedsmonader.
3) 20 mia. 3. stråle- eller intelligensmonader.
Åndsvidenskaben oplyser, at ingen viljesmonader fra 1. stråle gruppen er inkarneret
på det fysiske plan i denne rodrace. I den næste store opdeling af menneskeheden
i sjælegrupper, følger inkarnationsmønstret de globale rytmer på planeten på det
pågældende tidspunkt. Her i overgangen mellem Fiskenes tidsalder og Vandbærerens
tidsalder og med hele fem stråler i aktivitet, er menneskeheden strålemæssigt en
meget blandet skare, hvilket giver mange spændinger på det fysiske plan, både
nationalt og i familie- og gruppesammenhænge.

MENNESKETS PERSONLIGE
STRÅLEOPBYGNING
Et fysisk inkarneret menneske er sammensat af fem stråler efter følgende mønster:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjælsstrålen
Personlighedsstrålen
Mental- eller tankelegemets stråle
Astral- eller følelseslegemets stråle
Det fysisk-æteriske legemes stråle

For millioner af år siden − i den periode, hvor hovedparten af den nuværende menneskehed individualiserede ved at overskride grænsen fra dyreriget til menneskeriget
− fik hvert enkelt menneske en overordnet stråle. Denne strålekvalitet bibeholdes
under hele den individuelle evolutionsproces, det vil sige gennem de mange liv som
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menneske, der er levet siden da og i mange liv fremover. Dette er sjælsstrålen. Først
når et menneske er nået længere på indvielsesvejen, kan sjælsstrålen eventuelt
ændres.
Sjælsstrålen er den kvalitet, som mennesket, bevidst eller ubevidst stræber efter
at virkeliggøre i sit personlige liv, men egentlig sjælsbevidsthed opnås først på
den sidste del af udviklingsvejen. Indtil da er det mere personlighedsstrålen,
mentallegemets stråle, astrallegemets stråle og den fysisk-æteriske stråle, der
betinger og farver mennesket.
Udviklingen af det enkelte menneske liv efter liv begyndte som tidligere nævnt for
millioner af år siden. På dette tidspunkt var det den fysisk-æteriske stråle, der var
den dominerende kraft. Det var simpelthen ikke muligt at respondere på højere
kvaliteter. Havde man for eksempel et fysisk legeme på 1. stråle (viljesstrålen),
ville dette menneske blive dominerende. Det ville stræbte efter at få magten som
stammeleder eller høvding. Et menneske med et 7. stråle legeme, ville være mere
velegnet som medicinmand eller ”klog kone”, da denne strålekvalitet har med
manipulation af naturens kræfter − gode såvel som mindre gode − at gøre.
Senere hen i evolutionen begyndte det menneskelige følelsesliv at dominere det
fysiske, og den stråle, som i en given inkarnation var med til at styre og farve
følelseslivet, gav særlige muligheder eller udfordringer på det fysiske plan. Hele
denne periode, hvor følelserne blev udviklet, korresponderer med den atlantiske
raceudvikling og rækker helt op til vor tid, hvor størstedelen af menneskeheden
stadig er domineret af følelserne − det vil sige, at det enkelte menneskes stråle på
astrallegemet hos langt de fleste stadig er den mest dominerende kvalitet.
Men et endnu højere aspekt er langsomt ved at overtage rollen som den styrende
kraft i det mere udviklede menneske, og det er den mentale stråle.
Vi står derfor i en meget vanskelig situation, idet mange mennesker har en indre
kamp mellem på den ene side deres mentale, astrale og fysiske stråle, som ofte får
dem til at tænke ét, føle noget andet og gøre noget tredje, og på den anden side
personlighedsstrålen, der søger at koordinere og samle denne splittethed. Denne
indre magtkamp giver dem et forvirret og usammenhængende liv, dræner dem for
energi, giver dem skyld- og mindreværdsfølelser og gør det ofte umuligt at se en
mening med tilværelsen.
Her er det, at en uhyre magtfuld og vís kraft langsomt og ofte smertefuldt begynder
at gøre sig gældende i det udviklede menneskes liv. Denne indre magt er intet
mindre end dets eget højere selv, sjælen, som nu liv efter liv begynder at præge
tilværelsen på alle niveauer.
Lad os på dette sted endnu engang gøre helt klart, hvad der forstås ved det højere
selv eller sjælen. Ifølge den esoteriske psykologi har det fysisk inkarnerede menneske
med dets følelser, tanker og hele livsmønster en indre livs- eller bevidsthedskerne,
som igennem millioner af år udvikler sig ved − med passende mellemrum − at sende
en del af sig selv ned i inkarnation. Denne kerne er det, man kalder det højere selv
eller sjælen. I modsætning til det fysiske, astrale og mentale aspekt, som fornys
ved hver inkarnation, er sjælen det gennemgående aspekt, der i sin ”datamat”
eller evige hukommelsescenter registrerer og opbevarer alle de informationer eller
erfaringer, der høstes igennem den lange række af fysiske liv.
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Men for nu at vende tilbage til sjælens begyndende overtagelse af kontrollen med sin
personlighed på det fysiske plan, så sker denne kontrol gennem personlighedsstrålen,
som er den strålekvalitet, der samler, koordinerer og integrerer tankerne, følelserne
og handlingerne.
I åndsvidenskaben siges det, at i de første to tredjedele af evolutionsprocessen er
det de fysiske, astrale og mentale stråler, der dominerer de mange inkarnationer,
og først i sidste tredjedel vinder sjælen kontrol − til at begynde med gennem
personlighedsstrålen og senere mere direkte − for til sidst ved 3. indvielse at smelte
helt sammen med alle personlighedselementerne. Men før dette sker, udspilles der
en kamp mellem personligheden med dets begær efter og binding til alt, hvad det
fysiske liv kan friste med, og den højere sjælelige vilje og kærlighed-visdom, som
ønsker at frigøre sit lavere aspekt fra denne binding.
Når sjælens kontrol over sin inkarnerede personlighed har nået et vist mål, opnår
mennesket en frihed, ubundethed og kærlighed, som går langt ud over, hvad man
normalt forstår ved disse ord, og til sidst − når sjælens stråle har vundet − vil
menneskets tilværelse få en herlighed og fylde, som gør det ét med alt levende og
med Det Højeste!
Det er på denne baggrund, at menneskeheden har fået den moderne psykologi, som
sætter os i stand til at virkeliggøre det delfiske påbud: ”Menneske kend dig selv!”
Men hvis psykologien skal blive til hjælp for det menneske, der befinder sig i denne
kamp mellem det ”højere” og det ”lavere”, er det nødvendigt, at videnskaben om
de syv stråler tages med, så det udviklede menneske kan få en klar og holistisk
opfattelse af sig selv som et evigt energivæsen, hvis inderste natur er syv typer
af energi, der kommer til udtryk i chakrasystemet − disse syv energicentre, der
modtager og formidler de syv energityper helt ud i den fysiske organisme på
følgende måde:
a) Disciple og indviede.
b) Aspiranter og prøvedisciple.
c) Uudviklede og almindelige mennesker.
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1. stråle, åndelig vilje − altid hovedcenter.
2. stråle, åndelig kærlighed-visdom − altid hjertecenter.
3. stråle, abstrakt intellekt og kreativitet −
a. Sakralcentret har brug for fysisk kreativitet.
b. Halscentret har brug for mental kreativitet.
c. Pandecentret har brug for abstrakt intellekt fra sjæl.
4. stråle, harmoni og forædling af form −
a. Pandecentret har brug for personlighedsintegration.
b. Rodcentret har brug for forædling af fysisk form.
c. Rodcentret har brug for forædling af fysisk form.
5. stråle, konkret intellekt −
a. Halscentret har brug for intellekt.
b. Pandecentret har brug for intellekt til integration.
c. Halscentret har brug for konkret intellekt til fortolkning af pandecentrets
abstrakte impulser.
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6. stråle, hengivenhed − altid solar plexus center.
7. stråle, fysisk vilje til åndens manifestation −
a. Rodcentret har brug for selvopholdelsesdrift.
b. Sakralcentret har brug for åndeligt formål med seksualitet.
c. Sakralcentret har brug for åndeligt formål med seksualitet.
Det primære er, at 3. stråles kreative funktion flytter fra sakralcentret via halscenter
op til pandecentret, sådan at vi i sidste fase får den maksimale intellektuelle funktion
med 3. stråles abstrakte ideer på pandecentret og 5. stråles logiske og fortolkende
tænkning på halscentret. Fra dette punkt vil pande- og halscenter arbejde meget
nært sammen og i fællesskab kanalisere hele intelligensen i dens to aspekter ind i
den fysiske bevidsthed.

DE SYV MENNESKETYPER
Man kan kun blive imponeret over den næsten uendelige variation af mennesketyper.
Ikke to mennesker er ens. Menneskeheden indbefatter den modige opdager og den
blide nonne, soldaten og mystikeren, bødlen og den hellige mand eller kvinde, den
aktive forretningsmand eller kvinde og den lærde, som er fordybet i sine studier. Alle
disse og mange andre kontraster og forskellige typer danner menneskeheden.
Efterhånden som kendskabet til menneskene vokser, konfronteres man til stadighed
med problemer i forståelsen af sine medmennesker og i forsøget på at arbejde
harmonisk sammen med karakteregenskaber, der er markant forskellige fra ens
egne!
Den nøgle, som åbner for en forståelse af disse forskelligheder, er kundskaben om
de syv stråler. Der findes syv hovedtyper af menneskelige væsener, hver især med
deres fremtrædende tendenser og evner, og ved at opdage dette kommer man et
stort skridt nærmere en forståelse af den menneskelige natur.
Vi vil i det følgende vise de særlige kendetegn og data, der karakteriserer hver af
de syv stråler, og hvis vi husker på, at i hver inkarnation kan stråleopbygningen af
den mentale, astrale og fysiske natur sammensættes forskelligt, mens sjælsstrålen
forbliver den samme, så bliver variationsmulighederne uendelige.
1. stråle: VILJE, KRAFT OG MAGT
Karakteristiske træk ved sådanne mennesker er vilje, mod, lederegenskaber og
selvtillid. De er de store hærførere, forskere, astronauter, ledere og statsmænd.
Aggressive diktatorer, som bliver tyranner, er eksempler på en negativ udfoldelse af
1. stråle. Denne mægtige kraft vil til sidst blive brugt udelukkende til konstruktive
formål, til overvindelsen af den lavere natur og til erobring og udforskning af
menneskets højere, guddommelige aspekter og naturen. Disse mennesker bliver
store, åndelige ledere og i sandhed åndelige konger.
Forskeres ideal, ”at stræbe, at søge, at finde og ikke give op”, er typisk for den
første stråle.
Typiske 1. stråle mennesker er: Cæsar, Napoleon, Lincoln, Roosevelt, Churchill og
Gorbatjov.
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2. stråle: KÆRLIGHED OG VISDOM
Sådanne menneskers primære kendetegn er universel kærlighed, åndelig indsigt
og intuition. Disse egenskaber er sædvanligvis kombineret med en dyb følelse af
enhed med andre mennesker, og det er grundlaget for medfølelse og sympati.
Denne mennesketype repræsenteres af vismanden/-kvinden, den fødte helbreder
og reformator. De store humanister og alle elskere og beskyttere af naturen
fremviser 2. stråle kvaliteter. I disse mennesker er 2. aspekt eller Kristus-aspektet
dominerende, og deres skæbne er at blive Kristus lig gennem en altomfattende
kærlighed og visdom.
For 2. stråle mennesker er der ingen religion højere end kærlighed, ingen præstation
større end effektivt og kærligt tjenestearbejde. Sætningen, ”kærlighed er ikke
kærlighed, der ændrer sig, når den støder på forandring”, udtrykker delvis 2. stråles
kærlighedsideal.
Typiske 2. stråle mennesker er: Platon, Paramahansa Yogananda, Mother Teresa,
Dalai Lama, C.W. Leadbeater og Alice A. Bailey.
3. stråle: AKTIV − KREATIV INTELLIGENS
Denne stråle repræsenterer skabende forestilling, intellektuel forståelse samt indsigt
i livet og livets principper og love. Kvaliteter som tilpasningsevne, upartiskhed og takt
er dominerende hos 3. stråles mennesker, som ofte besidder et gennemtrængende
og afklaret sind.
Denne mennesketype er filosoffen, men også ambassadøren, diplomaten, strategen,
organisatoren, skakspilleren og dommeren. På denne stråle finder man også den
dygtige forretningsmand og gnieren. De store generaler må nødvendigvis besidde
både 1. stråles ukuelige vilje og 3. stråles organiserende og strategiske evne.
Mottoet for Det Teosofiske Samfund og for Maharajaen af Benares er udtryk for 3.
stråles kvalitet: ”Der er ingen religion højere end sandheden”.
Typiske 3. stråle mennesker er: Albert Einstein, Isaac Newton, Karl Marx, Sigmund
Freud og Jules Verne.
4. stråle: HARMONI − SKØNHED OG KUNST
Den 4. stråle er den midterste af de syv stråler, og kaldes også strålen for harmoni
gennem konflikt. Den er menneskehedens stråle, og dermed kender vi et af målene
for den menneskelige udvikling, en harmoni som overgår al forstand, men tilkæmpet
gennem uendelige konflikter!
Mange kunstnere kan have en stærk 4. stråle påvirkning, skønt det kunstneriske
udtryk og middel, der vælges, vil være præget af andre strålers tilstedeværelse
og aktivitet. 4. stråle mennesker er de bedste kunstnere og på en måde også de
bedste lærere. De dramatiserer deres emner, illustrerer dem og løfter mennesket
ved hjælp af skønhedens kraft.
Leonardo da Vinci var et klart udtryk for 4. stråles kvaliteter. 4. stråles højeste ideal er
eksemplificeret af H.P. Blavatsky, den store åndsvidenskabelige pioner og esoteriker.
Hun sagde: ”Det, den store esoteriker søger, er ikke kundskab, vækst, lykke eller
magt for sig selv, men efter at blive bevidst om den harmoni, som esoterikeren er
en del af. Hvis denne harmoni er brudt på det ydre plan, søger dette menneske
midler, hvormed det kan opløse disharmonien og frembringe en højere harmoni”.
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Typiske 4. stråle mennesker er: Michelangelo, Thorvaldsen, Van Gogh, Mozart og
Claude Debussy.
5. stråle: KONKRET VIDEN OG VIDENSKAB
5. stråle repræsenterer mental analyse og andre sider af menneskets formelle
tankesind, der er i stand til at drage korrekte fornuftsslutninger fra årsag til virkning
og udlede en central, generel sandhed af en række detaljer. Her har vi de store
matematikere, naturvidenskabelige forskere, sagførere og detektiver. Scott, den
store opdagelsesrejsende, som var et mangesidigt menneske med fremragende
lederegenskaber, gav udtryk for 5. stråles synspunkt, da han sagde: ”Videnskaben
er alle anstrengelsers klippegrund”.
5. stråles drivende kraft er godt defineret af Anton J. Carlson, som sagde: ”Den
største ting inden for naturvidenskaben er den naturvidenskabelige metode −
gennemprøvede observationer og eksperimenter, der nedskrives med absolut
ærlighed og uden frygt eller tanke på vinding”.
Typiske 5. stråle mennesker er: Thomas Edison, Charles Darwin, Louis Pasteur og
Niels Bohr.
6. stråle: ABSTRAKT IDEALISME OG HENGIVENHED
6. stråle kaldes også de ”brændende følelsers” stråle. Den repræsenterer den
brændende entusiasme, lidenskab, hengivenhed og opofrende kærlighed. 6. stråle
mennesker er mystikere, tilbedere, evangelister og ofte martyrer, der er villige til at
ofre livet i tjenestearbejdet og til at fremme en stor sag. William Booth, den store
grundlægger af Frelsens Hær, var i dette arbejde en blanding af 6. og 1. stråle, for
i den tjeneste, han ydede sin mester og sine medmennesker, benyttede han sig
af 1. stråles militære metode. At betragte loyalitet som ”æren marv” og at være
trofast ”til døden” er idealer for dem, som er præget af 6. stråle.
Typiske 6. stråle mennesker er: Jesus af Nazareth, Frans af Assisi, Jean d’Arc, Leo
Tolstoj og Martin Luther King.
7. stråle: ORGANISATION, ORDEN OG LOVMÆSSIGHED
7. stråle er kraft i handling, ordnet aktivitet, elegance og præcision, ædelhed,
ridderlighed, den militære metode. 7. stråles mennesker fremviser generel storhed.
Denne mennesketype er ceremonimesteren, ritualisten, produceren og den mand
eller kvinde, der udviser sand ridderlighed og kongelighed. ”Hvis en ting er værd
at gøre, er den værd at gøre godt” − er 7. stråle egenskaber.
7. stråle er den energikvalitet, der samler alle ting til en helhed. Det er en
synteseskabende kraft, der forener egenskaber, der tilsyneladende er modsatte. En
af de ting, der bliver de kommende århundreders mål, er, at samle menneskehedens
forskellige nationer og racer til en forenet menneskehed og forene det højeste
åndelige med en højteknologisk verden.
Idealerne er fysisk og åndelig effektivitet, fuldkommenhed, og en orden i alle livets
forhold, og det vil føre til en guddommelig åbenbaring af hidtil ukendt karakter!
Typiske 7. stråle mennesker er: Francis Bacon, Marie Curie, Walt Disney og Eliphas
Levi.
Videnskaben om de syv stråler skaber tolerance født af en forståelse, især over for
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dem, der er anderledes end en selv. Det ses, at hvert menneske følger sin egen
vej til målet. Når denne ikke skader andre, må den respekteres, selv om den kan
være anderledes end ens egen. Dette udtrykkes smukt i Bhagavad Gita, hvor Sri
Krishna siger: ”Ad hvilken vej menneskene end nærmer sig mig, ad den tager jeg
imod dem, thi hvilken vej menneskene end vælger, så er den min”.

MENNESKETS STRÅLEOPBYGNING
I Alice A. Baileys bøger Discipelskab i den nye tidsalder, bind 1 & 2, beskriver den
tibetanske mester Djwhal Khul i sine mange breve og anvisninger til disciple rundt
om i verden deres stråleopbygning og knytter så mange kommentarer til disse
strålekombinationer, at det har dannet grundlaget for en begyndende forskning i
den menneskelige stråleopbygning. Enkeltpersoner og esoteriske grupper søger
på forskellige måder at pejle sig ind på enkeltpersoners stråleopbygning. Det må
understreges, at det er et pionerarbejde, som stadig bærer en vis usikkerhed, men
for eksempel The Seven Ray Institute i USA bruger et 140 punkts spørgeskema,
som, kombineret med personens horoskop, uden tvivl giver et meget sikkert
strålekort. Andre bruger psykiske metoder som for eksempel pendulering, og atter
andre bruger meditative metoder.
Et strålekort kan eksempelvis se således ud:

Alle stråler har et højere og et lavere udtryk − de er som alt i universet polariseret.
Det betyder, at den samme strålekvalitet, som er til stede hos to mennesker, kan
give vidt forskellige udtryk. Den ene, som ikke er så udviklet, vil for eksempel
i tilfælde af, at det er 6. stråle − hengivenhedens og idealismens stråle, der er
følelsesstrålen − i visse situationer reagere med en ensidig og fanatisk adfærd,
hvor den anden, der er mere udviklet, vil reagere med hjælpsomhed, forståelse og
ædelmodighed i den samme situation.
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DE SYV STRÅLER OG
DEN MENNESKELIGE AURA
Når vi taler om den menneskelige aura eller udstråling, så er den udtryk for de
syv stråler, der modtages gennem de syv psykiske centre eller chakras. Det er de
finere legemers energier, der cirkulerer i det menneskelige energifelt. Energierne
bliver påvirket, farvet eller misfarvet af den kvalitet, som følelserne og tankerne
har, og udstråles i auraen!
Vi kender alle fornemmelsen, når vi møder et andet menneske. Nogle gange føler
vi en sympatisk samklang, andre gange direkte antipati, og i de fleste tilfælde er
der ingen særlig reaktion.
Når to mennesker har den samme sjæls- og personlighedsstråle, opstår det gode
og dybe venskab.
Når en mand og en kvinde har samme stråle på sjælen og astrallegemet, vil der være
basis for et godt parforhold. Skulle der være en væsentlig forskel i personlighedens
og mentallegemets stråle, vil det være en udfordring, hvor de kan supplere, støtte
og derved udvikle hinanden. Dette forudsætter selvfølgelig to modne mennesker,
som ikke ligger under for gamle kønsrollemønstre.
Når personlighedens og mentallegemets stråle er ens, er der gode chancer for, at
de kan arbejde sammen. De tænker generelt i samme baner.
I den fremtidige psykologi vil strålerne komme til at spille en dominerende rolle.
Fremtidens forældrepar vil få lavet deres børns stråleopbygning, og sammen med
det esoteriske horoskop vil de meget mere præcist kunne afgøre, hvilken livsvej,
hvilke muligheder og hvilke potentielle evner, deres barn er udstyret med. Hvert
syvende år vil forældre og lærere underkaste karaktertræk og den øvrige udvikling
en omhyggelig analyse, og sammen med strålekortet og horoskopet vil det vise
opdragerne hvilke nødvendige skridt, der må tages for på en klog måde at fremelske
de specielle evner og egenskaber, barnet har. Der vil hos visse særligt udviklede børn
blive taget hensyn til den livsopgave, der blev planlagt af sjælen, længe før selve
undfangelsen og fødslen, og som selvfølgelig har noget at gøre med det mønster,
som et tilbageblik på tidligere inkarnationer kan give.
På samme måde vil fremtidens parforhold kunne drage uvurderlig nytte af deres
strålekort og horoskoper, således at man allerede før indgåelsen af et parforhold
kan se, hvilke områder man vil kunne fungere sammen på, og hvilke, der ligger
en udfordring i. Ligeledes vil et tilbageblik på tidligere liv kunne vise, om der er
gamle karmiske forhold, som skal løses, eller om et parforhold kan føre til en stærk
udvikling af dem begge.
Denne korte beskrivelse af strålernes psykologiske betydning er selvfølgelig
utilstrækkelig for den, der søger en dyberegående forklaring på strålernes psykologi,
og de henvises derfor til den righoldige litteratur, der findes om dette emne. Anvend
derfor litteraturlisten bag i bogen.
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FIRE KENDTE PERSONERS
STRÅLEOPBYGNING
Blandt verdens mange og markante personligheder har vi valgt fire, hvis
stråleopbygning, udviklingstrin samt karmiske baggrund viser, hvilke store
personligheder, der kan forventes vil søge magt og indflydelse i de kommende årtier
for at dreje verdensudviklingen væk fra Fisketidsalderens snævre materialistiske
og nationalistiske holdninger til den nye tidsalders flerdimensionale og universelle
livssyn. Det er verdenstjenere i funktion. Den ene på det åndelige/politiske plan,
de andre som politiske foregangsskikkelser. Derfor er de alle 1. stråle sjæle af den
udadvendte og dynamiske type.

Annie Besant er nok ikke så kendt
uden for esoteriske kredse, selvom
der er skrevet flere biografier og
lavet en film om hendes liv og arbejde. I Europa er hun kendt som en
af de største forkæmpere for kvindernes frigørelse og afskaffelsen af
børneslaveriet i engelske fabrikker.
Hun organiserede utallige strejker
for at få myndighederne til at åbne
øjnene for de forfærdelige sociale
forhold, der især fandtes i de større
engelske byer. Grunden til, at hun
kunne markere sig så stærkt i et
mandsdomineret samfund, skyldtes
især, at hun var et oratorisk geni. Hun
var aldrig bange for at gå i spidsen,
om det så var livsfarligt for hende,
og dertil kom hendes utroligt store
sociale forståelse og medfølelse med
dem, som var undertrykte og led nød.
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Hun var født og opvokset i et gammel-viktoriansk miljø og blev allerede som ret ung
gift med en anglikansk præst og fik to børn, men hendes klare syn på kirken og dens
dogmer, og ikke mindst dens uretfærdige accept af utålelige sociale forhold i forrige
århundredes England, fik hende til at bryde med kirken. Det førte til skilsmisse, og
at hun måtte give afkald på sine børn.
Men hendes virkelige livsopgave mødte hun først, da hun blev præsenteret for
Teosofisk Samfunds stifter H.P. Blavatsky. H.P. Blavatsky bad hende anmelde sit
nyligt udkomne værk, Den Hemmelige Lære, i de engelske aviser. Da Annie Besant
havde læst dette svært tilgængelige værk, vidste hun, hun havde fundet sin
livsopgave. Hendes hidtidige sociale kamp havde kun været en forberedelse til det,
der nu kom! Hun blev en af åndsvidenskabens største pionerer. Hendes ufattelige
arbejdsevne var et mysterium for hendes medarbejdere. Hun skrev utallige bøger
og artikler og holdt tusindvis af foredrag overalt på planeten. I en alder af 70 år fik
hun af sin mester besked på at gå ind i kampen for Indiens frigørelse fra engelsk
overherredømme.
På trods af at hun var landsmand med de forhadte englændere, blev hun i 1917 valgt
til præsident for Indian National Congress − det parti, som har styret Indien siden
dets frigørelse i 1947. Men forinden var der gået år med kampe, fængslinger − men
altid ud fra et ikke-voldsprincip, hvilket til sidst efter hendes død blev praktiseret
af Mahatma Gandhi.
I et så højtudviklet menneske som Annie Besant, der havde 1. stråle på sjælen, gav
det hende en udholdenhed, som var næsten overmenneskelig. Det samme gjaldt de
to andre åndsvidenskabelige pionerer, H.P. Blavatsky og Henry Steel Olcott. De var
begge 1. stråle sjæle, og det er også de eneste stråletyper, der kan påtage sig en så
vanskelig og krævende opgave, som at plante åndelighedens frø i en materialistisk
og uvidende menneskehed.
Tilstedeværelsen af 6. stråle både på følelserne og som personlighedsstråle, giver
indehaveren − i dette tilfælde et meget højtudviklet menneske − nogle helt specielle
muligheder for at virkeliggøre det bedste i 6. stråle: En brændende hengivenhed
for den sag, hun vurderede som en retfærdig sag, og en ubrydelig trofasthed over
for den, som hun én gang havde valgt som sin ven og medarbejder. Det viste sig
i sær i forholdet til C.W. Leadbeater, som hun støttede hele sit liv trods mange
anklager mod ham.
Sammen med C.W. Leadbeater gennemførte Annie Besant flere åndsvidenskabelige
forskningsprojekter. Et af de mere videnskabelige var den clairvoyante beskrivelse
af atomers og molekylers kemiske opbygning. Dette arbejde blev udgivet i bogen
”Okkult kemi”. I dette forskningsprojekt fik hun brug for sit videnskabelige og
analytiske tankesind, hvilket hendes mentale 5. stråle var et klart udtryk for.
Både som præsident for Teosofisk Samfund og som politiker, fik Annie Besant brug
for sin 7. stråle på det fysisk-æteriske legeme. Hendes organisationstalent var
legendarisk − selvom hun blev bebrejdet, at hun ikke uddelegerede nogle af sine
mange aktiviteter. Men på den anden side var hun i mange tilfælde den eneste,
der kunne løse de helt specielle opgaver, hun var engageret i. Hun var den fødte
ritualist, og senere i livet stiftede hun Co-frimureriet for både mænd og kvinder.
Så alt i alt står vi her over for en af de største kvinder, der har levet i historisk tid,
hvilket hendes samtidige var de første til at erkende.
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Annie Besants stråleopbygning var på mange måder meget usædvanlig: 1. stråle −
viljens og kraftens stråle på sjælen, og 7. stråle − den organisatoriske stråle på det
fysiske (7. stråle kaldes også ”viljens lillebror”), og tilsammen gav det et stærkt og
magtfuldt menneske. På de to andre stærke personlighedskomponenter: Følelserne
og den integrerede personlighed, havde hun 6. stråle, hvor vi i forbindelse med 6.
stråle netop finder de mest ekstreme følelsesudtryk: Den blinde og ofte grusomme
fanatisme, og i de ophøjede aspekter, de varmeste og mest hengivne følelser. De to
forbindelseslinjer viser, at Annie Besants sjæl primært sendte sine energier gennem
det mentale aspekt, og at personligheden primært delegerede sine energier ud i
det fysisk-æteriske til opgaver på det fysiske plan.

Mikhail Gorbatjov. Når vi har valgt at
bringe en analyse af Mikhail Gorbatjovs
stråleopbygning, skyldes det, at vi her står
overfor en af århundredets største politiske
begavelser placeret på rette sted og på rette
tidspunkt.
Når fremtidens historiebøger skal skrives,
bliver det ikke en opsummering af de forskellige regenters og statsoverhoveders
fødsel, livsgerning og død, men et esoterisk
studie af deres indre natur og det karmiske
mønster, der førte til nøgleinkarnationer,
hvor de fik mulighed for at komme til tops
i magthierarkiet og hjælpe med til at skabe
bedre betingelser for nationens og måske også
det internationale samfunds indbyggere.
Desværre taler historien sit tydelige sprog
om konger og diktatorer, der alt for ofte
misbrugte denne magt og bragte landet
lidelser og nedgang. Men den karmiske lov
vil altid regulere dette, såvel for den store
hersker som for den lille soldat.
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Derfor vil en karmisk analyse af verdens store og kendte personligheder vise, at de
i tidligere inkarnationer har haft stor magt og nu i den aktuelle inkarnation igen får
magt for i stor målestok at gøre gammel skade god igen, da de kun gennem stor
magt og indflydelse kan råde bod på det, de har været ansvarlig for i en tidligere
inkarnation.
Dette gælder for eksempel et menneske som Mikhail Gorbatjov. Når vi går ca. 150
år tilbage, finder vi ham som jernkansleren Otto von Bismarck. I den inkarnation fik
han, i kraft af stor viljestyrke og en usædvanlig evne til at manipulere de politiske og
diplomatiske kræfter, samlet de mange tyske hertugdømmer og små kongeriger til
en enhed under preussisk overherredømme. Dette var et meget vigtigt mål og hans
livsopgave, på samme måde som det var hans ashramiske broder Abraham Lincoln
opgave at samle De Forenede Stater og afskaffe negerslaveriet. Men i modsætning
til Abraham Lincoln, som løste sin opgave positivt, gik Bismarck for vidt og førte
krig med næsten alle de lande, der lå omkring Tyskland, hvilket vi også i Danmark
fik at føle. Han lagde kimen til en urealistisk ide, at Stortyskland skulle være den
største magt i Europa, og det førte indirekte til 1. og 2. verdenskrig med nogle af
historiens største lidelser og grusomheder.
I slutningen af dette århundrede dukkede han igen op på den europæiske storpolitiske scene, men nu som leder af den sovjetiske stormagt. Han gik direkte til
målet for sit livs karmiske opgave: På få år at afsluttede han den ”kolde” krig,
gav de østeuropæiske stater deres frihed, gjorde sit gamle fædreland til en enhed
gennem Berlinmurens fald, samt skabte starten på en global nedrustning baseret
på tillid, kontrol og samarbejde.
Tilbage stod han derefter som leder af en supermagt i indre opløsning, og han
formåede ikke at holde sammen på Unionen af Sovjetrepublikker, så de sammen
kunne overvinde den enorme krise, som 70 års terror og ufrihed havde skabt.
I kraft af denne ene mand, samt selvfølgelig de store åndelige kræfter, der stod
bag ham, kan man skimte omridset af det nye politiske verdensbillede: Verdens
nationer, der arbejder sammen for at løse de store politiske, økonomiske, miljøog befolkningsmæssige problemer og derved skabe grundlaget for Hierarkiets
tilsynekomst på det fysiske plan.
Gorbatjovs stråleopbygning var perfekt til opgaven, for der krævedes en meget
stærk sjæls- og personlighedsstråle. Gorbatjovs 1. stråle på sjælen og 7. stråle på
personligheden gav ham vilje og organisationstalent, og hvis det sammenholdes
med Sovjetunionens sjælsstråle, som også er 7. stråle, ser vi, at dets øverste
leder var i samklang med nationens højere målsætning. Her skal vi også huske,
at 7. stråle er Vandbærertidsalderens primære energi, som er kendetegnet ved
universalitet, samarbejde nationerne imellem og alle former for syntesedannende
bestræbelser.
Gorbatjovs 4. stråle på astrallegemet og følelseslivet understøttes af, at sjælen
primært sender sine energier gennem hans følelsesaspekt, giver ham den balance,
harmoni og indre ro, der er nødvendig, når store beslutninger skal tages. Endelig har
han et fysisk-æterisk legeme på 7. stråle, hvilket skulle give ham et velorganiseret
liv med faste rytmer og en naturlig evne for hans hjerne til at svinge i harmoni med
den nye tidsalders måde at tænke, føle og handle på.
Gorbatjovs og Bismarcks stråleopbygning er meget interessant at sammenligne,
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idet vi her har mulighed for at se, hvilke forskelle der er i den samme individualitet
i to inkarnationer, som karmisk er meget nært forbundet.
Sjælsstrålen er selvfølgelig den samme. og
de øvrige stråler er identiske − bortset fra
den mentale stråle, for den er skiftet fra
Bismarcks 5. stråle, til Gorbatjovs 3. stråle.
Der, hvor der er den største afvigelse, er
i de forbindelseslinjer, der angiver, hvor
energierne primært ledes hen. Hos Bismarck
gik både sjælens og personlighedsenergierne
primært til det fysisk-æteriske legeme, hvilket
er-faringsmæssigt betyder, at en ganske
bestemt opgave skal løses i den fysiske
verden, med risiko for en overreaktion, som
det også skete i Bismarcks tilfælde.

Otto von Bismarck

På trods af en kort og enkel analyse af nogle af verdens betydningsfulde personer, er
der mulighed for, at den opmærksomme læser selv kan drage sine egne slutninger,
ikke mindst i tilfælde af, at de analyserede personer er nulevende og i endnu har
mulighed for at vise, hvordan de tackler de problemer, de står overfor.
Vi er tilskuere til denne proces, og nu på en forhåbentlig mere bevidst måde, idet vi
ikke må glemme det gamle udsagn: ”Enhver nation får den regering, den fortjener!”
Og når den ene verdenstjener ikke kan komme videre, så står en anden klar til at
føre opgaven videre.
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LECH VALESA. Her har vi et eksempel på
den kraft og styrke, en verdenstjener kan
mobilisere, når han som ukendt elektriker
på et skibsværft fremstår som en folkefører.
Ifølge stråleanalysen er det helt naturligt, at
han blev det nye Polens præsident.
Han har som alle magtfulde ledere 1.
stråle på sjælen, og som vi kan se af
hans stråleopbygning, går den primære
energistrøm fra sjælen til det fysisk-æteriske
legeme − det vil sige til kraftfuldt at udføre
sin opgave i den fysiske hverdag, idet vi
ser, at fysikken er betinget af 7. stråle −
ordensstrålen. Han har desuden en 2. stråle
personlighed, som giver ham kærlighed til sit
folk og en dyb kristen tro.
Han har evnen til mental tilpasning i kraft
af 3. stråle − og personlighedsstrålen virker
stærkt ind på hans mentale processer, så de
altid bliver farvede af det bedste i kærlighedsvisdomsstrålen.
4. stråle på astrallegemet giver ham et rigt, nuanceret og farverigt følelsesliv samt
følelsesmæssig balance på trods af et kraftigt temperament. Alt i alt en farverig
personlighed, som leder af en stærk og temperamentsfuld nation. Lech Valesa skulle
med sin stråleopbygning genoplive Polens selvtillid og indre styrke.
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Vaclav Havel. Udtrykket ”Herrens veje er
uransagelige” kan med rette fæstnes på
Vaclav Havel. Det ene år i fængsel og næste
år landets lovligt valgte præsident.
Sammen med Gorbatjov og Lech Valesa, står
vi over for et trekløver af verdenstjenere, der
har fungeret som Hierarkiets redskaber for
opbruddet i Østeuropa. Men i modsætning til
de to andre er Vaclav Havel den mere forfinede
intellektuelle dramatiker og skuespilforfatter.
I sin tale til den amerikanske kongres den 21.
februar 1990 fremgik det klart, at han er en
stor og dybsindig åndelig personlighed. Hans
forståelse af det åndelige princips betydning
for politik, videnskab og økonomi − og af at
moral og etik er realiteter, som skal dominere
alle menneskelige aktiviteter − og at denne
forståelse er fremført af en nations leder −
lover godt for fremtiden.
Havels stråleopbygning viser også 1. stråle
som sjælsstråle, men hos ham går sjælsenergierne primært til det mentale, som er 3. stråle − strålen for filosofisk og abstrakt tænkning.
Vaclav Havels personlighed er på 4. stråle − harmoniens, kunstens og skønhedens
stråle, og i et højtudviklet menneske, som har udviklet sig ud af konfliktstadiet, giver
det et harmonisk og varmt menneske. Vi ser her forbindelsen fra personligheden til
det fysisk-æteriske legeme − 7. stråle eller ordensstrålen − som giver sin indehaver
beslutsomhed og handlekraft.
På grund af 6. stråle på astrallegemet kan vi i Havels tilfælde se, at den giver ham
en stærk idealisme for den sag, han går ind for og føler er retfærdig. Han føler så
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stærkt, at han ikke er bange for at kæmpe og dø, hvilket han har bevist. Han var
den første og største systemkritiker i Tjekkoslovakiet, idet han var stifteren og
lederen af Charter 77. Han var den i øvrigt den første præsident for Den Tjekkiske
Republik – en post han besad indtil han i 2003 blev afløst af Vaclav Klaus.
Vi stod her over for en ny type politisk personlighed uden de stærke politiske
ambitioner, man ofte ser kendetegne politikere. Han tilførte en ny humanistisk
dimension til det politiske liv, og denne impuls vil præge den ”nyfødte” nation og
være til gavn for nationernes ”familie”.
Både Vaclav Havel og Lech Valesa kan spores tilbage i historien som henholdsvis
deres lands ledere og konger, hvor de dengang svigtede og bragte lidelse og nød
til deres folk, men hvor den karmiske lov i denne inkarnation giver dem mulighed
for at ofre sig og hjælpe deres folk.
Som den opmærksomme iagttager nok har bemærket, er der nogle ligheder i disse
fire personligheders stråleopbygning. For det første er de som allerede nævnt alle
1. stråle sjæle. I det højtudviklede menneske spiller det en meget vigtig rolle, idet
sjælens planlagte intentioner ligger som en uimodståelig kraft, der tvinger mennesket
til at handle på trods af angst og tvivl, og giver dem en styrke og udstråling, der
nedbryder al modstand.
Denne sjælsstyrke finder et meget fint udtryk i den 7. stråle, som de alle har på
det fysisk-æteriske legeme. Det sætter dem i samklang med den globale 7. stråle,
der står for samarbejde − en broderlig og universel holdning samt en evne til at få
forskellige temperamenter til at arbejde sammen.
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DE SYV STRÅLER OG NATIONERNE
Der er altid to stråler, som påvirker en nations liv og nationale særpræg. Der er
for det første en personlighedsstråle, som farver og kendetegner nationen i dens
politik, økonomi, kunst og videnskab − både indadtil og udadtil − det vil sige den
rolle, den spiller på den verdenspolitiske scene.
Når vi kender en nations personlighedsstråle, kan vi se, om det er en dynamisk,
måske aggressiv nation, eller om det mere er humanitære og kunstneriske aktiviteter,
der er landets særpræg − eller måske en helt anden karakteristisk strålekvalitet.
Hver nation har desuden en overordnet stråle, der kaldes nationens sjælsstråle.
Det er den kvalitet, nationens intuitive og højst udviklede indbyggere, bevidst
eller ubevidst, stræber efter at virkeliggøre, og det gælder inden for alle områder:
Videnskab, kunst, politik, økonomi, humanitær eller åndelig stræben. Målet for
alle nationer er at virkeliggøre denne stråle i nationens liv og i den rolle − stor
eller lille − den har med hensyn til at påvirke andre nationer i en positiv retning.
Derfor er angsten for at miste sit nationale særkende, eller sin nationale karakter
– eksempelvis i forbindelse med Danmarks medlemskab af EU − helt forkert. Den
nationale stråle skal nok bevare dette særpræg!
Hver stråle skaber tre hovedmønstre, som påføres alle væsensenheder, hvad enten
der er tale om et menneske, en nation eller en race. Først er der det følelsesmæssige
mønster, som udtrykker aspirationen og er totalsummen af den ønskede tendens
på ethvert tidspunkt. Dernæst er der det mentale mønster, som fremkommer på
et senere tidspunkt og styrer tankeprocesserne. Disse to mønstre repræsenterer
henholdsvis det negative og det positive aspekt af personlighedsnaturen. Endelig er
der sjælsmønstret, som er det forudbestemte og åndelige mål, indflydelsessfæren
eller skæbnen, og det er det, der i sidste instans vil præge mennesket, nationen
eller racen, idet det eliminerer og erstatter de to andre mønstre.
I de følgende tabeller over nationernes personligheds- og sjælsstråle findes også et
motto for hver nation, en slags nøgleord som i esoterisk form viser nationens skjulte
mål. Oversigten er arrangeret alfabetisk (dog ikke for de skandinaviske lande) og
ikke efter landenes betydning på nuværende tidspunkt, idet det for de fleste nationer
gælder, at de langt fra er i stand til at demonstrere de åndelige egenskaber, som
engang skal blive karakteristiske for dem.
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AUSTRALIEN: Dette store land, som er en af de fem verdensdele, er blevet
profeteret at skulle være et af hjemstederne for den kommende 6. underrace1, det
vil sige, at det er et af morgendagens store områder, som vil opleve en blomstrende
civilisation i de kommende årtusinder.
Australiens personlighedsstråle er den 6. − hengivenhedens og idealismens stråle
− en kvalitet nationen har fælles med to andre nøglenationer: USA og Rusland, og
de udgør således en stærk fremtidig energitriangel. Australiens sjælsstråle er den
1. − kraftens og viljens stråle, som nationen har fælles med Storbritannien, som
det er forbundet med via Commonwealth.
BRASILIEN: Man vil bemærke, at blandt de store nationer er det kun Brasilien,
England og USA, som er under direkte indflydelse af 2. stråle for kærlighed-visdom,
og inden for de små nationer kender vi kun Danmark. Esoterisk kan der ikke siges
meget om Brasilien, idet det er et land under opbygning, og om flere tusinde år
vil det afløse England og USA som eksponenter for 2. stråle. Disse tre nationer
legemliggør det tiltrækkende, sammenholdende aspekt af 2. stråle og vil mere og
mere demonstrere det gennem visdom og rigtig regeringsform baseret på sand
idealisme og kærlighed. Hovedstaden Brasilias planlægning og arkitektur er en svag
fysisk afglans af den storslåede rolle, Brasilien engang kommer til at spille blandt
verdens førende nationer. Dets esoteriske motto er: ”Jeg skjuler sædekornet”.
FRANKRIG: Nationens stråleopbygning er meget speciel, for den har to intelligensstråler, som har givet franskmændene det gnistrende og brillante intellekt. I
mange århundreder dominerede Frankrig med sin personlighed og smag hele Europa
og gav sit bidrag til Vestens viden og tænkning op gennem historien. Det er antydet,
at Frankrig vil komme med en stor psykologisk og sjælelig åbenbaring, som vil bringe
illumination til verdens tænkning. Hvis Frankrig kan overvinde sin selviskhed og
selvbeskyttende tilbøjelighed, vil det en dag stå frigjort til at lede verden åndeligt,
således som det har ledet den i mere politiske og kulturelle anliggender, men det
kan kun ske, når personlighedsstrålen underordner sig sjælsstrålen. Spørgsmålet
er: Kan Frankrig magte den vældige opgave at decentralisere sig, det vil sige ofre
sig for helhedens vel og opgive sin storhedsdrøm til fordel for visionen af helheden
og således betræde verdensfrelserens vej?
Frankrigs symbol er ”fleur de lis” den franske lilje, som landet valgte for århundreder
siden under guddommelig inspiration. Det er et symbol på de tre guddommelige
aspekter, der kommer til udtryk i deres flag, Trikoloren. Den franske revolutions
motto var: ”Frihed, lighed og broderskab” − et vandbærermotto, som desværre
druknede i blod under den franske revolution, men var et af de vigtigste slag for
menneskehedens frigørelse fra sine lænker.
INDIEN: Dette store folkerige lands motto er: ”Jeg skjuler lyset”, og når det frigøres
til verden og åbenbares for menneskeheden, vil det tilvejebringe harmoni på det
fysiske plan for Indien. Da vil landet blive befriet for meget blændværk og illusion,
og når det er manifesteret, vil det fremkalde den rette funktion af 1. stråle for
kraft. I denne forbindelse vil Storbritannien træde frem til fornyet aktivitet, for dets
personlighedsstråle er den samme som Indiens sjælsstråle. Mange i det britiske folk
er subjektivt forbundet med Indien fra tidligere inkarnationer eller slægtskaber.

1 Ifølge åndsvidenskaben befinder menneskeheden sig i nuværende udviklingsperiode i 5.
rodraces 5. underrace.
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Der er en nær forbindelse mellem 4. og 2. stråle, og det træder tydeligt frem i
slægtskabet mellem England og Indien. Heri ligger en skæbne, som de sammen
må løse.
JAPAN: Nationens stråleopbygning i dag er 7. stråle på personligheden og 1.
stråle på sjælen, men personlighedsstrålen er uden tvivl blevet ændret efter 2.
verdenskrigs afslutning.
Landets hurtige og effektive genopbygning efter krigen skyldes den specielle
måde, hvorpå japanerne responderer på 7. stråle. Her må vi huske, at 7. stråle
står for orden og ceremoniel magi, og når et folk som det japanske, der er meget
autoritetstro og bundet af ældgamle ceremonier, tager disse kvaliteter ind i det
moderne industrisamfund, får vi et meget målrettet resultat − et folk som let
underkaster sig nye rytmer i hverdagen såvel som i arbejdet. Denne målrettethed
giver en enorm effektivitet, som på den ene side viser 7. stråles gruppedynamik og
på den mere negative side en fysisk-materialistisk orientering, som er dræbende
for det spirituelle.
Dette problem bliver et af de største, som denne dynamiske nation skal løse i de
kommende århundreder. Først da kan Japan på alle niveauer indtræde som et sandt
forbillede for Østens nationer.
ITALIEN: Italien havde op til 2. verdenskrig 6. stråle på sit sjælsaspekt. Heraf
kom italienernes hengivenhed til deres egen fortid og for fascisternes ide om at
genoprette det romerske imperium. Men siden verdenskrigen har Italien skiftet
sjælsstråle til 2. stråle for kærlighed-visdom.
Hele det religiøse område vil blive nyinspireret og reorienteret fra Rom, fordi
mesteren Jesus igen vil få greb om den kristne kirke i et forsøg på at åndeliggøre og
reorganisere den. Dette er uden tvivl hovedårsagen til dette usædvanlige stråleskift,
eftersom Fisketidsalderen (6. stråle) er ved at rinde ud, og 2. stråle fortsat er en
af de dominerende stråler i de kommende årtusinder.
Italiens motto er ligeledes ændret fra ”Jeg udhugger vejen” til, ”Jeg skaber”. De
kommende århundreder vil vise, hvad dette kunstneriske og skabende folk kan
skænke verden. På det fysiske plan har vi allerede set tendenser, idet italiensk
design og avantgardekunst er forløberen for den kommende 4. Stråle − kunstens
og skønhedens stråle − der siges at ændre verden med en skønhed og en lydløshed,
som vi i dag ikke er i stand til at fatte.
KINA: Der kan ikke siges meget om dette verdens mest folkerige land. Det er
som en sovende kæmpe, der langsomt er ved at vågne op. Kina skal uden tvivl
igennem en materialistisk periode, og når tiden er inde, vil der komme en religion,
som vil samle dette blandede folk og genskabe fortidens storhed, men denne gang
med en spirituel dimension. Kinas fremtid er skjult i nationens motto: ”Jeg antyder
vejen”.
POLEN: Dette land, som har ført en usædvanlig omskiftelig tilværelse, må have
haft en tung karmisk gæld, som nu langsomt synes at lette. Den dybe religiøse ånd,
der har båret det igennem så mange trængsler, vil også være den kraft, der får
nationen til at rejse sig og indtage sin plads blandt de europæiske nationers familie.
Dets 1. stråle forbinder det med både Tyskland og England, som det har sjælsstråle
fælles med. Polens store østlige nabo, som så mange gange har undertrykt landet,
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må det lære at arbejde sammen med, da den russiske og polske folkesjæl er nært
forbundet.
SPANIEN: Spanien er en af de få europæiske nationer, der har den nye tids
energikvalitet som sin personlighedsstråle. Den spanske nationalkarakter er
stærkt præget af 6. stråle, som tidligere gav befolkningen en religiøs fanatisme
og grusomhed, en temperamentsfuldhed, idealisme og stolthed samt en religiøs
og mystisk kvalitet. Folkets intense individualisme kan ses som en udpræget del
af dets syvende stråle. Spaniens åndelige motto er: ”Jeg spreder skyerne”, og det
hentyder til den magiske virksomhed, som Spanien engang vil have ansvaret for, og
derved vil der blive skabt en balance mellem videnskabelig magi og den fremtidige
kirkes magi i dette højt intelligente og individualistiske land. Dette er en profeti,
der ligger langt ude i fremtiden, men den bygger på nationale karakteregenskaber
og sandsynlighedens lov.
STORBRITANNIEN: Dette blandede, rastløse og stolte folk, som har krydset
oceanerne utallige gange og underlagt sig mange folkeslag, havde (og har) det
særkende, at de altid vendte tilbage til det gamle land − centret hvorfra de
udgik. Englænderne har i fortiden været berygtede for deres hemmelige og ofte
bedrageriske og spidsfindige diplomati. Deres arrogance har frastødt mange og
skabt utallige konflikter, men nationen er gammel og erfaren, idet vi må huske på,
at mange af de gamle stolte romere, reinkarnerede som britere.
Som nation har de hurtigt lært de lektier, som deres 2. stråle sjæl er udtryk for.
Der er en tæt forbindelse mellem USA og Storbritannien gennem deres fælles
2. stråle, men deres forskellige personlighedsstråler har ofte givet anledning til
konflikter og misforståelser. I Europa er mange krige og stridigheder opstået
på grund af de tre europæiske stormagters tilbøjelighed for at give efter for
personlighedsstrålernes negative kræfter: Englændernes selvsikre arrogance og
stolthed, tyskernes mindreværdsfølelse og samtidige tro på, at de er en superrace,
og endelig franskmændenes overdrevne nationalisme, som får dem til at føle, at
de har en kultur, der er enhver anden nation overlegen. Dette er nu ved at være
historie, og det fremtidige europæiske samarbejde vil give alle Europas nationer en
mulighed for i Vandbærerens tidsalder, at leve stadig mere op til deres sjælsstråles
intentioner.
TYSKLAND: Tyskland har i århundreder været stridspladsen og udgangspunktet
for utallige krige, kulminerende med de to verdenskrige i dette århundrede.
Ved indgangen til 9o’erne blev Tyskland igen forenet, rigt belært af fortidens fejl.
Nationen er nu i en nøgleposition i denne gamle verdensdel, som en stærk og
økonomisk stormagt. Tysklands 4. stråle sjæl borger for en fremtid, hvor harmoni
og skønhed vil præge landet. I den tyske folkesjæl ligger der et stærkt ønske om
at hjælpe, der hvor der er hjælp behov. De ønsker en fredelig verden og er villige
til at arbejde sammen med sine tidligere rivaler, Frankrig, England, Polen, Rusland
og USA, for at virkeliggøre dette mål.
Når 4. stråle globalt sætter ind fra år 2025, vil det kraftigt præge de nationer, der
har 4. stråle i deres stråleopbygning, sådan at fordums kulturelle storhed, som vi
har kendt fra de store tyske komponister og filosoffer, vil vende stærkt tilbage.
USA: Amerikas Forenede Stater indtager i dag en nøgleposition blandt verdens
store nationer, og dette i endnu mere udpræget grad efter at jerntæppet faldt og
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Rusland ligger i svære omstillingsproblemer. I fortiden ville det næsten automatisk
være en fristelse for en stærkere nation at udnytte situationen og føre sig frem,
militært, diplomatisk og økonomisk, men USA har foreløbigt vist vilje til at leve op
til sin sjælsstråle ved fredelig sameksistens i samarbejde med De Forenede Nationer
og derved hastig at fremme den nye tids verdensorden.
USA har 6. stråle som sin personlighedsstråle, og det har givet nationen en stærk
seksuel og materialistisk udfoldelse. Det har ført til en næsten barnlig glæde over
”Gods own country”, som har de største skyskrabere, de største filmstjerner og
de største biler, men denne tendens er ved at toppe, og dybe sociale problemer
med dårlig fordeling af landets rigdomme, alkohol- og narkotikamisbrug er ved at
underminere nationens sundhed, moral og styrke. USA’s 2. stråle, som langsomt
er ved at bryde igennem, vil resultere i, at idealet om åndeligt lederskab en dag
bliver en realitet, og da vil denne store nation blive idealet på et oplyst lederskab
af tidsalderens mest oplyste bevidstheder. Denne udvikling er sikker og uundgåelig,
og tegnene på, at det er ved at ske, kan i dag ses af dem, der har øjne at se med
og en udviklet indre vision.
RUSLAND: Rusland − det tidligere Sovjetunionen − gennemlever i disse år en af
de helt store kriser. Århundreders slaveri og undertrykkelse, først af de forskellige
zardømmer og derefter af et grusomt diktatur, er ved at være forbi. Det russiske folk
skal igennem en psykologisk meget vanskelig proces. Fra at have været umyndige
og underdanige brikker i herskernes spil, skal de nu til at være ansvarlige for deres
eget liv og hverdag.
Disse svære århundreder skyldes især Ruslands personlighedsstråle, nemlig den
6., som de har reageret helt specielt på, idet den har forstærket autoritetstroen
så meget, at de i alt for høj grad lukkede øjnene for de grusomheder, der ramte
næsten alle familier. Landet var paralyseret af frygt og er derfor i dag næsten
handlingslammet.
Rusland er et symbol på verdens Arjuna (fra Bhagavad Gita) i en meget speciel
betydning. Fra Rusland vil en ny og magisk religion bryde frem. Den vil være
produktet af den forestående store tilnærmelse, som vil finde sted mellem Hierarkiet
og menneskeheden. Fra disse to centre af åndelig kraft, vil det lys, der evigt
skinner i og fra østen, oplyse Vesten, og hele verden vil blive badet i strålerne
fra retfærdighedens sol. Den lange korsfæstelse af dette store land, vil blive
retfærdiggjort gennem fremkomsten af en stor åndelig religion, som vil komme
til udtryk i og koncentrere sig omkring et stort åndeligt lys, der vil blive holdt højt
i vejret af en vital russisk eksponent for sand religion. Dette er opfyldelsen af en
meget gammel profeti, som mange russere ser hen til.
Derved vil Ruslands sjælsstråle − 7. stråle − skabe den syntese, som vil forene det
højeste åndelige med en nation, der vil virkeliggøre det sande sociale.
ØSTRIG: Denne relativt lille nation er med i denne oversigt, fordi den som
en af de få europæiske nationer, har 5. Stråle – videnskabsstrålen − som sin
personlighedsstråle. Mange østrigere har skænket verden ny viden og kunst, for
eksempel de store psykologiske pionerer, antiseptikkens fader og de store østrigske
komponister.
DANMARK − NORGE − SVERIGE: De tre skandinaviske lande danner tilsammen en
treenighed med 1, 2. og 3. stråle som sjælskvaliteter. De tre nordiske landes opgaver
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i dette og de kommende århundreder har været og vil fortsat være, at fungere som
forbilleder for humanistiske eksperimenter, gode eksempler på fredelig sameksistens
på hvert lands specielle måde. Nationernes forskellige personlighedsstråler, som for
Danmarks og Norges vedkommende er i samklang med den nye tidsalders energier,
vil stille de krav til den indre målsætning, som kommer til udtryk i de nationale
mottoer.
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I ovennævnte tabulering af de syv strålers korrespondancer, må der tages forbehold
for rigtigheden af farver, dyr, og planter, da de nøjagtige oplysninger endnu ikke er
frigivet til almenheden.
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