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Meditation

Grupper – arbejdet med klienter
Hvordan går det med klientarbejdet?
• Udfordringer
• Aha-opdagelser
Vær opmærksom på din respons: genkend det i dig selv, og beskriv din
version (altså bliv hjemme på egen banehalvdel, undlad at fikse og give
gode. Beskriv i stedet dine tanker og egne oplevelser omkring lignende
situationer).

Opsamling

PAEI er trækkræfterne i
personlighedens platform

P
A

E
I

Hvert hjørne ville i dets
ubalance lukke og begrænse
evnerne, som findes i midten.
Ikke i roen, men i
gralstilstanden og adgangen
hertil.

Når trækkræfterne er stive og vi sidder fast (elastikkerne er
stramme og rigide eller blot låste for en stund), så hænger
vi i vores reaktioner. Vi bliver et produkt af
forudproducerede programmer og ikke fri.
Instrumentet (personligheden) bliver den der styrer dig.

Vores udfordring med os selv (og klienterne) er ofte at komme tilstrækkeligt
forbi personligheden, så vi reelt kan fange hvad der ligger bag ved.

LÅSNINGER OG BLOKERINGER
VI BLIVER FANGET I VORES REAKTIONER. HERFRA KOMMER REAKTION PÅ REAKTION
Arketypiske mønstre – 3 klassiske måder at smide ansvaret over bord.
OFFER: martyr - en nødvendig ingrediens i alle konflikter. Uden offer ingen konflikt. Noget er nødt til at være
gået ud over nogen. Vælger rollen for at få omsorg, energi og hjælp
(energetisk: jeg kan ikke mærke eller finde mig selv, derfor må omsorg komme udefra)
BØDDEL: krænkeren, skabes af mangel på magt over eget liv eller mangel på overskud. Hvis jeg ikke kan
overkomme at hjælpe, kan jeg altid dele et par flade ud. Skabes af en følelse af afmagt. Vælger rollen for at få
integritet, grænsesætning og magt over eget liv.
(energetisk, jeg er der, men det er gået i kludder for mig)
FRELSER: hjælperen. Ønsker ros og anerkendelse for at være ”den gode”. Går selv følelsesmæssigt konkurs, og
ryger dernæst nemt i offeret. Vælger rollen fordi han/hun mangler ros og anerkendelse
(energetisk, ligner offeret. Jeg kan ikke finde mit eget udgangspunkt og den indre ro. Derfor må det gode
komme udefra)

Træning 1:1 – kig ind i personligheden og de
klassiske låsninger

Sjælens sted

SJÆLEN, SKELNEEVNE
”Det er ikke nogen nem eller behagelig opgave at undersøge sig selv og
opdage, at selv det tjenestearbejde, man har udført, og lysten til at studere
og arbejde, muligvis har haft en grundlæggende egoistisk årsag, som var
baseret på et ønske om personlig frigørelse eller som byggede på modvilje
mod trivialiteten i hverdagens forpligtelser. Den, der forsøger at efterleve
impulserne fra sjælen, skal udvikle evnen til korrekt bedømmelse af sig selv
med en ærlighed, som virkelig er sjælden i nutiden. Man skal sige til sig selv:
”Jeg skal være sand mod min egen sjæl”. Og i livets stille øjeblikke og
i meditation, der alene tilhører den mediterende, skal man ikke pynte på en
eneste fejl eller undskylde sig selv på nogen som helst måde. Man skal lære
at vurdere sine ord, handlinger og motiver og kalde tingene ved deres rette
navn. Kun på den måde kan man indøve åndelig skelneevne og lære at
erkende sandheden i alle ting. Kun på den måde kan man nå til erkendelse af
virkeligheden og lære den sande sjæl at kende”.
• Alice A. Bailey: A Treatise on White Magic, p. 585

VEJEN TIL SJÆLEN
• Når den upersonlige holdning, der kommer til udtryk som neutralitet og ubundethed, er
indlært i flere inkarnationer ved at praktisere sand skelneevne og foretage rigtige valg,
opstår der efterhånden en lidenskabsløshed eller ”døvhed” over for de lavere sansers
påvirkning, og resultatet er åndelig frihed. Uafbrudt bestræbelse på at leve et åndeligt liv
resulterer til sidst i, at man får afsmag for og manglende lyst til at leve et liv, der dikteres af
sanserne
• Buddha lærte menneskeheden, at forudsætningen for visdom er skelneevne, ubundethed
og lidenskabsløshed, og hvis man lever på det grundlag, har man valgt Buddhas ædle
ottefoldige vej.
• Følelser står i vejen for visdom. Tankesindet skal kontrolleres, og det skal gøres intelligent.
Tanker kan skabe følelser, men følelser kan ikke kontrollere tanken.
• Stoffet er ikke virkeligheden.
• Energiens frekvens er virkeligheden.

• Det er indlysende, at når mennesket består af energi, må en fastlæggelse af
energiens frekvenser være den mest præcise måde, til beskrivelse af et
menneske.
• Mennesker er forskellige, men det, der gør dem forskellige, er forskellen
i frekvenser. Et menneskets identitet må derfor være summen af frekvenser eller
energistrømninger, der udgør menneskets manifestation
• Den stoflige virkelighed består derfor af energi, og hvis man kan give en skematisk
fremstilling af energierne i et menneske, kan man få et særdeles præcist
eller virkeligt billede af dette menneske. Forudsætningen er, at man er i stand til
at tegne et skema over menneskets frekvenser i alle legemerne − dvs. det fysiskæteriske legeme, astrallegemet, mentallegemet, kausallegemet, det buddhiske
legeme eller intuitionens legeme, det atmiske legeme eller den åndelige viljes
legeme. Alle instanser kan registreres som frekvenser, for alt i livet er stof på
forskellige niveauer. Ånd viser sig aldrig uden stof. Ånd er stof i sin højeste
svingning, og stof er ånd i sin laveste svingning. Der er ingen principiel forskel på
ånd og stof – der er alene gradsforskelle.

• 1. stråle:
• Vilje og kraft – dynamisk energi, magt, ledelse
• Indadtil = Stabiliseret magt, udholdende kraft,
klippegrund.
Udadtil = Befriende energi, barrierenedbrydende,
eksplosiv.
•
• 2. stråle:
• Kærlighed-visdom – helhed, intuition, vejledning
• Indadtil = Visdom, indsigtsfuld, helhedsforstående.
Udadtil = Kærlighed, empatisk, medfølende.
•
• 3. stråle:
• Aktiv intelligens – tilpasning, kreativitet, filosofi
• Indadtil = Intelligens, abstrakt tænkende, kreativ.
Udadtil = Aktivitet, fleksibelt handlende,
tilpasningsevne.
•

4. stråle:
Harmoni gennem konflikt – skønhed, kunst
Indadtil = Harmoni, skønhedsskabende, æstetisk.
Udadtil = Konflikt, konfronterende, problemløsende.
5. stråle:
Konkret viden – intellekt, forståelse, videnskab
Indadtil = Videnskab, eksakt viden, præcision, forskning.
Udadtil = Konkret praksis eksperimenterende, analytisk,
teknisk.
6. stråle:
Abstrakt idealisme – hengivenhed, mystik
Indadtil = Hengivenhed, mild, modtagelig, rummelig.
Udadtil = Idealisme, glødende intens, aspirerende.
7. stråle
Ceremoniel orden – lovmæssighed, magi, skabelse
Indadtil = Lov og orden, bevarende, opretholdende.
Udadtil = Manifestation, skabende, reorganiserende.

1. stråle – "nedbryderen"
– udtrykker kraft manifesteret som vilje. Kraft er selve dynamikken, og vilje
er en psykologisk egenskab, der er et resultat af kraft. Den vigtigste funktion
er i virkeligheden nedbrydning af former. I Indien er det Shiva, der
repræsenterer "nedbryderen". Formerne bygges af 2. aspekt eller 2. stråle,
og når der skal bygges nyt, må de gamle former først nedbrydes. Den højere
åndelige funktion af 1. stråle kommer ikke rigtig til udtryk i det nuværende
solsystem. Denne funktion kommer i fokus i næste solsystem.
Man betragter som regel 1. stråle som "nedbryderen" eller "ødelæggeren".
Det skyldes, at menneskets bevidsthed ikke er i stand til at opfatte de meget
høje svingninger fra 1. stråle, for det inderste aspekt af 1. stråle er syntese.
Men for at skabe syntese og enhed skal alt det, der adskiller og
skaber dualitet nedbrydes.

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

3. stråle – "skaberen"
– er udtryk for aktivitet manifesteret som intelligens. Aktivitet er det
generelle, mens intelligens er noget, man kan forholde sig til eksempelvis via
psykologien. Livet strømmer i formen, og i formen fordeles livsstrømmen på
en hensigtsmæssig måde, sådan at livsstrømmen omdannes til aktiviteter,
der styres af den bagvedliggende intention, og dermed bliver den intelligent.
Det samme sker i en computer, hvor den elektriske strøm blot er energi, der
strømmer ind i computeren, men i computerens indre dirigeres strømmen
(livet) af programmet (hensigten) til at udføre bestemte handlinger
(intelligent aktivitet).
3. stråle kaldes "skaberen", for 2. stråle skaber ikke – den samler og
opretholder blot de former, der er skabt. Stofpartiklerne er der i forvejen, for
de er skabt af 3. stråle. 2. stråle samler stofpartiklerne til form, og derfor kan
man konkludere, at stof og form ikke er det samme …
• Stoffet skabes af 3. stråle – formerne bygges af 2. stråle

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

4. stråle
- udtrykker intelligens manifesteret som skønhed. Harmoni er identisk med skønhed.
Men 4. stråle er også udtryk for disharmoni, for udviklingen består både af
bevidstheder og former, der udtrykker harmoni, og bevidsthed og former, der endnu
ikke er i stand til at udtrykke dette potentiale.
Nutidens kunst er reelt forfejlet, for den har bevæget sig væk fra det oprindelige
ideal. I nutiden er der en generel tendens til, at kunst ikke udtrykker harmoni, og der
stilles ikke krav om et budskab i kunstværket. Kunsten har derfor bevæget sig så langt
væk fra kunstens væsen, som den overhovedet kan. Udviklingen i kunsten er en
naturlig konsekvens af materialismen. Materialismen er nemlig blottet for budskab.
Positivt set kan man derfor sige, at kunsten er nødt til at blive indholdsløs, hvis den
skal udtrykke den kultur, den er en del af, for materialismen er udtryk for en håbløs
mangel på et åndeligt budskab eller en dybere hensigt. At nutidens kultur er uden
indhold, er reelt ikke kunstens problem. Kunsten udtrykker alene den eksisterende
tilstand. Når Den Nye Tidsalders kunst begynder at tone frem, vil man kræve, at den
både har et budskab og inspirerer til harmoni.
4. stråle relaterer ikke kun til kunst i traditionel forstand, for 4. stråle kan
gennemstrømme hele samfundet og alle aktiviteter med den intelligens, der
fremkalder harmoni og dermed skaber skønhed på alle livets områder. En kunstner
er ikke kun et menneske, der skaber kunst. En kunstner kan eksempelvis også være
en livskunstner – og dermed ethvert menneske.

5. stråle
- udtrykker intelligens manifesteret som viden gennem differentiering af
form. Hvad menes der med "differentiering af form"? En mekaniker skiller
bilen ad for at finde ud af, hvordan den fungerer – eller hvorfor den ikke
fungerer. Og dermed får mekanikeren viden om bilen, dens funktioner og
dens tilstand. Det er det samme princip, der kendetegner naturvidenskaben.
Den skiller tingene ad for at finde ud af, hvordan de fungerer og for at
gruppere dem. Botanikere og zoologer skiller naturen ad for at gruppere
planter og dyr i sorter, arter og familier osv.
Forskerne skiller tingene ad, indtil de når til atomerne – som de herefter
skiller ad. Denne proces fortsætter indtil et punkt, hvor stoffet forsvinder og
bliver til energi. Alligevel har forskerne ikke taget konsekvensen af
iagttagelsen, der klart viser, at materialisme er en illusion, for stoffet er en
illusion. Alt er energi! Alt er liv! 5. stråle er ikke alene udtryk for
naturvidenskabelig tænkning, men også for manglende overblik og
fleksibilitet.

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

7. stråle
udtrykker intelligens manifesteret som organisation. Den er den mest diffuse af strålerne. Der er
tilsyneladende fokus på begrebet "organisation", men strålen har også et andet navn,
nemlig "ceremoniel magi".
• Der henvises ikke til mystiske alkymistiske eksperimenter eller ritualer, men til resultater skabt
ved hjælp af processer, procedurer og rytmisk tilrettelæggelse af arbejdsgange. Eksempelvis
reagerer devaer på rytmiske mantraer, og da det er devaerne, der er stoffet og formerne, kan man
derfor beherske formerne ved hjælp af bevidst manipulation af stoffet – og det er ægte
ceremoniel magi.
• Men ceremoniel magi kommer også til udtryk i hverdagen i den måde, man lever på. Alle
mennesker lever rytmisk. Hverdagen er styret af fastlagte rytmer, og derfor er livet reelt én stor
ceremoni. Resultatet kan blive krystallisering, fordi man risikerer at synke ind i rytmen og blive
fanget af magien og til sidst blive helt behersket af rytmen og rutinen.
• Ceremoniel magi vedrører rytme, orden, farve, lyd, svingning og vibration.Overordnet kan man
sige, at 7. stråle er den energi, som i den ydre fysiske verden manifesterer alle de begreber, der
eksisterer i de indre verdener.
• Eksempelvis vil en forsker, der foretager en analyse ved hjælp af 5. stråle, ikke kunne manifesterer
sine iagttagelser og erkendelser, medmindre de omsættes til fysisk form. En indre erkendelse må
omsættes til et ydre udtryk. 7. stråle refererer derfor til alle de øvrige stråler, for det er 7. stråle,
der sørger for, at de bliver til virkelighed. Og derfor er den også mere diffus, for den organiserer
ting, man ikke kan se.
• 7. stråle er ikke kun udtryk for organisation og orden. Den kan også komme til udtryk som
bureaukrati og overdreven kontrol.

•

1. stråle

•

Ikke virksom – kun glimtvis siden 1825.

•

Indflydelse på mentalplanet i dag.

•

Indflydelse på astralplanet om 100 år.

•

Indflydelse på det fysiske plan om 2.000 år.

•

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

•

Den har imidlertid været i glimtvis aktivitet siden 1825, og de mest markante virkninger har foreløbig været de to verdenskrige, spaltningen af atomet,
sammenbruddet af Sovjetunionen og apartheidsystemet i Sydafrika. 1. stråle får livets "puls" til at slå stadig hurtigere. Det medfører en accelererende
global stress-tilstand.

•
•

2. stråle

•

Virksom siden 1575.

•

Er altid subjektivt manifesteret, da den er systemets stråle.

•

Stigende indflydelse på det fysiske plan de næste 2.200 år.

•

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

•
•

3. stråle

•

Virksom siden 1425.

•

Vil være manifesteret i lang tid. 3. stråle er stoffets stråle.

•

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

•

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

•

•

4. stråle

•

Vil gradvis blive aktiv efter 2025.

•

Vil først være fuldt aktiv om 600 år.

•

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

•
•

5. stråle

•

Virksom siden 1775.

•

Midlertidigt dæmpet fra slutningen af det 20. århundrede.

•

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

•
•

6. stråle

•

Aftagende virksomhed.

•

Begyndte nedtrapning i 1625.

•

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

•
•

7. stråle

•

Tiltagende virksomhed.

•

Begyndte optrapningen i 1675.

•

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

•

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

•

Englemennesker, devaer,
wise ones og
stjernemennesker

DAG 2

MEDITATION

TIDSLINJE-Clairvoyance
Lad dig guide
Søg efter områder med specifik
betydning
Vælg selv et bestemt tidspunkt eller en
bestemt type begivenhed, og åben
energien lige der.

