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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 beboere har tænkt i årtusinder, og denne tankeform overskygger
og præger alle, der fødes ind i den pågældende nation.
Desuden skal nationens alder tages i betragtning. Nationer kan være ældre eller
yngre – eller mere eller mindre udviklede, for en nation har nøjagtig på samme måde
som et menneske både et personlighedsaspekt og et sjælsaspekt. Det vil logisk set
medføre, at en nation også har et åndeligt aspekt eller en monade, men da 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 sjælsstråle
og nationens 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 selvsagt først og fremmest
nationens personlighedsstråle, 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 ubegrundede.
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

Australien		
Brasilien		
England		
Frankrig		
Indien		
Italien		
Japan		
Kina		
Polen		
Rusland		
Spanien		
Tyskland		
USA		
Østrig		

Sjælsstråle

6			
2			
1			
5			
4			
4			
7			
3			
6			
6			
7			
1			
6			
5			

1
4
2
3
1
6
1
1
1
7
6
4
2
4

Nationalt motto:

Ukendt
Jeg skjuler kimen
Jeg tjener
Jeg frigør lyset
Jeg skjuler lyset
Jeg baner vejen
Jeg spreder harmoni
Jeg viser vejen
Jeg genopbygger
Jeg forbinder to veje
Jeg spreder skyerne
Jeg bevarer
Jeg oplyser vejen
Jeg tjener den oplyste vej

Australien
Dette store land, som er en af de fem verdensdele, 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 dog, at det er denne 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 der 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
utallige 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, og 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
tænkningens 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 enhed.
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 føre bevis for sjælens eksistens.
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Indien
Indien har en 1. stråle sjæl og en 4. stråle personlighed, og eftersom 4. stråle
ikke er i inkarnation i denne periode, har inderne vanskeligt ved at udtrykke deres
nationale 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 kun 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 inkarnation 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 – det vil sige på det fysiske plan. Man vil se tingene klart –
sådan som de er – frigjort for blændværk og illusion. Dette harmoniserende lys har
Indien selv stærkt behov for, og når det engang er manifesteret, vil det medføre,
at 1. stråle for kraft og ledelse kommer til at fungere rigtigt. Folkets vilje vil kunne
ses i lyset af magthavernes beslutninger.
Det er i denne forbindelse, at England atter træder ind i billedet, idet Englands
personlighedsstråle og Indiens sjælsstråle er den samme. Mange englændere er
subjektivt knyttet til Indien gennem tidligere inkarnationer og relationer, og striden
mellem England og Indien er stort set et familieanliggende i dette udtryks dybere
forstand, og deraf følger bitterheden – en ældre broders bitterhed over at se den
yngre bemægtige sig hans rettigheder.
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Italien
Italien har også en 4. stråle personlighed, og her ser man ligeledes kaotiske tilstande
i det politiske liv, for italienske regeringer bevarer som regel kun magten i korte
perioder. Samtidig præges italienerne af 6. stråle, og dermed 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 den specielle måde, hvorpå japanerne responderer
på 7. stråle (orden og ceremoniel magi). Japanerne er meget autoritetstro og bundet
af ældgamle ceremonier og dogmer, og når disse særpræg overføres til et moderne
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 magtpotentiale. 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. Disse lande er mentale,
politiske, ledende, standardiserende, gruppebevidste, aggressive, storladne, 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 nationer − 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.

10

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 disse 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
mellem 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 økonomisk 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
reaktionsmåder på de væsentligste 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, også selvom de er i modstrid med egne
værdinormer og interesser.
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Skandinavien
Skandinavien er interessant, for muligvis har Danmark ingen selvstændige stråler.
Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at 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.
Der er dog stor sandsynlighed for, at én stråle går igen i de skandinaviske lande,
og det er 7. stråle. De skandinaviske lande er suveræne til organisation – og i to
af de skandinaviske nationer mærker man en af 7. stråles skyggesider, idet der er
udbredt bureaukrati i Danmark og Norge.
Rudolf Steiner oplyser imidlertid, at hvis man skal fordele de tre aspekter på
de tre lande, så har Norge 1. aspekt, Danmark 2. aspekt og Sverige 3. aspekt.
Aspekterne er identiske med nationernes sjælsstråler. Det lyder sandsynligt, for
Norge har fjeldenes styrke, der viser sig som råstyrke i internationale forhandlinger,
og tilbøjeligheden til at forsvare landet med indædt viljestyrke, hvilket nazisterne
fik at føle under 2. Verdenskrig. Danskerne har udviklet et enestående socialt
system, som reelt er kærlighed sat i system. Det er et tydeligt udtryk for 2. stråle,
for 2. stråle kommer til udtryk som sympati for de svage i samfundet. Svenskerne
har 3. stråles fleksible intelligens, der har holdt dem neutrale og derfor fri af 2.
Verdenskrigs ødelæggelser.

Strålerne og Skandinavien
Nation

Personlighedsstråle

Norge		
Danmark		
Sverige		
(Island)		

Sjælsstråle

7				
7				
1				
(?)				

Nationalt motto:

1		
Ukendt
2		
Jeg udbreder visdommen
3		
Jeg skaber fred
(?)
		
(?)
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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,
idet den fungerer som en synteseskabende stråle. Disse 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
2. stråle: BLÅ
3. stråle: GUL
4.
5.
6.
7.

stråle:
stråle:
stråle:
stråle:

Vilje eller kraft
Kærlighed-visdom
Aktiv intelligens

ORANGE
Harmoni gennem konflikt
GRØN Konkret viden og videnskab
VIOLET
Hengivenhed og idealisme
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 fremsagde det store kosmiske ord for dette solsystem, 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:
Esoterisk farve:

Orange.
Rød.

2. stråle

Kærlighed-visdom
Eksoterisk farve:
Esoterisk farve:

Indigo med et skær af purpur.
Lys blå.

3. stråle

Aktiv intelligens og tilpasning
Eksoterisk farve:
Esoterisk farve:

Sort.
Grøn.
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4. stråle

Intuition. Harmoni. Skønhed. Kunst.
Eksoterisk farve:
Esoterisk farve:

Elfenben.
Gul.

5. stråle

Konkret viden eller videnskab
Eksoterisk farve:
Esoterisk farve:

Gul.
Indigo.

6. stråle

Abstrakt idealisme. Hengivenhed.
Eksoterisk farve:
Esoterisk farve:

Rød.
Sølv-rosa.

7. stråle

Ceremoniel orden eller magi.
Eksoterisk farve:
Esoterisk farve:

Hvid.
Violet.

Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at disse syv strømme af farver var
et resultat af Logos’ meditation. Logos mediterede, anvendte 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 følgende siges 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 meditationen.

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 bevidsthedsplaner, hvor disse legemer fungerer. Når
man ved, hvilken farve, der passer til hvilket plan, og hvilken
farve, der derfor er dette plans grundfarve, så har man
opfattet den fundamentale hemmelighed om mikrokosmos’
udvikling og kan opbygge legemerne på grundlag af de
samme love, som Logos anvendte, da Han opbyggede sit
objektive Solsystem.

Det er denne hemmelighed om strålemeditation, der til sidst vil blive åbenbaret for
mennesket på indvielsesvejen.
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Farve er blot 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 denne sætning 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 vedrørende farveforskellene. De farver, der kan ses i det primitive menneskes
aura og i gennemsnitsmenneskets aura er helt forskellige. Årsagen er, at det primitive
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, og det bevirker, at det materiale, som
legemerne er opbygget af, får større og hurtigere bevægelighed.
”Derfor vil jeg fremhæve, at efterhånden som menneskeheden
gør fremskridt som en kollektiv enhed, så bliver de, der betragter
den fra et højere plan, opmærksom på den stadige forbedring af
de farver, der fremtræder, 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 Det Store Hvide Broderskab.
Det er på denne måde, at medlemmer af Det Store Hvide Broderskab bedømmer
det stadie, der er opnået, og hvilket fremskridt, der er gjort.

Som nævnt i indledningen består nationer af grupper af mennesker, og dermed
bliver nationer identiteter, 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” (alm.) eller ”gennemsnitsmennesker”. Det er denne store gruppe, der
danner 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 blot ind i det enkelte menneske,
som administrerer energien forskelligt. Åndsvidenskaben oplyser, at menneskets
udviklingsniveau har relation til forholdet mellem strålekvaliteterne og de centre
og chakraer, de strømmer igennem.

Strålerne og centrene
Center:		

Kirtel:

Kvalitet:		

Hovedcentret
Pandecentret
Halscentret
Hjertecentret
Solar plexus
Sakralcentret
Rodcentret		

Pineal
Hypofyse
Skjoldbruskkirtel
Thymuskirtel
Bugspytkirtel
Kønskirtler
Binyrer

Vilje eller kraft
Konkret viden
Aktiv intelligens
Kærlighed-visdom
Hengivenhed
Ceremoniel magi
Harmoni		

18

Alm.
1.
4.
5.
2.
6.
3.
7.

Aspirant Discipel
1.
5.
3.
2.
6.
7.
4.

1.
3.
5.
2.
6.
7.
4.

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
Alm.: 		
Aspirant:
Discipel:

forædling af form.
Pandecentret har behov for personlighedsintegration.
Rodcentret har behov for forædling af fysisk form.		
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 menneske, 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. Det bør her 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 og røres med hensigt og forståelse,
og betydningens verden er den åndelige triades verden, som først giver mennesket fuld
frihed efter tredje indvielse.

19

Strålerne og sanserne

20

21

22

Strålerne og sanserne
Følesans
Intuition
Synssans
Lugtesans
Intellekt
Smagssans
Høresans

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

stråle
stråle
stråle
stråle
stråle
stråle
stråle

Nedbryder		Guds finger
Kærlighed-visdom		Gudsindsigt
Vision		Guds øje
Kunst		Åbenbaringens skønhed
Tænkning		Gudsviden
Idealisme		Folkeslags begær
Magi		Kraftord
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