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Astrologien bygger på sammenhængen 
mellem himmellegemerne og det en-
kelte menneske, menneskeheden, nati-
oner, racer og naturrigerne. Astrologien 

kan derfor defineres som videnskaben om disse 
energirelationer og om overført, modtaget og an-
vendt energi.

Den klassiske eller eksoteriske astrologi, som 
historisk kan føres tilbage til babylonierne for 
ca. 6000 år siden, men som ifølge den evige 
visdomslære er flere millioner år gammel, arbej-
der med at forstå personlighedens udfoldelse og 
psykologi i dagligdagen gennem horoskopets 12 
stjernetegn, huse og planeternes stilling i disse. 

Esoterisk betyder det indre og det sjælelige i 
modsætning til eksoterisk der henviser den fysi-
ske form og personligheden, som er en syntese 
af det fysisk/æteriske, mentale og astrale legeme. 
Det astrale legeme henviser til vores følelsesle-
geme. 

Den esoteriske astrologi er særligt velegnet til 
at hjælpe bevidst åndeligt søgende mennesker 
med til at finde frem til deres specielle tjeneste-
arbejde. At finde frem til sit kald på jorden, er et 
meget væsentligt element i den sidste, korteste 
men også sværeste del af menneskets samlede 
inkarnationscyklus, som kaldes discipelskabets 
vej. Esoterisk astrologi beskæftiger sig således 
med sjælens hensigt med inkarnationen, med di-
scipelskab, sjælegrupper, bevidsthedsudvikling, 
indvielser og indvielsesprøver samt individuel og 
kollektiv karma. 

Skal vi tro de store indviede, er den nuværende 
astrologi kun et slør, man har været nødt til at ka-
ste over den oprindelige kosmiske eller esoteri-
ske astrologi. Dette har man gjort for at skjule og 
beskytte den, og fordi alle store sandheder først 
skal introduceres på det ydre plan, før den indre 
esoteriske kerne senere kan åbenbares. (Alice 
Bailey: Esoterisk Astrologi (fremover EA) side 21) 

F.eks. skrev Madame Blavatsky i slutningen af 
1800-tallet, at den oprindelige astrologi var lige 
så højt hævet over den moderne astrologi, som 
planeterne og stjernetegnene er hævet over ga-
dens lygtepæle.

Og den tibetanske mester Djwhal Khul, af 
mange kendt som Tibetaneren, (der stod bag den 
engelske teosofiske forfatterinde Alice Baileys 
værker, bl.a. Esoterisk Astrologi), vurderede i 
1923 den daværende astrologi således: 

”Sådan som man på nuværende tidspunkt 
studerer og underviser i astrologi, vildleder 
den mere end den hjælper, og de studeren-
de er endnu blot ved at lære dette mægtige 
emnes ABC. De beskæftiger sig med de ydre 
frynser på det store slør, der klogeligt er ka-
stet over al planetarisk overlevering”.

Esoterisk astrologi
En introduktion – 1. del: De tre kors

2. del: Videnskaben om de 7 stråler  .. s.6
3. del: Husene og planeterne .. s. 11
Anvendte forkortelser .. s. 20
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”Jeg udtaler dette, fordi menneskeheden 
nu er så udviklet, at sjælens astrologi snart 
vil være mulig. Det medfører - set fra man-
ge synspunkter - en fuldstændig ændring af 
den normale fremgangsmåde. Dette er både 
klogt og nødvendigt og tilmed uundgåeligt”. 
(KI 962, EA 25). 

Ifølge Alice Bailey vil man i fremtiden have brug 
for to typer af astrologer: den ene vil være de ek-
soteriske astrologer, som vil beskæftige sig med 
personlighedens horoskop, og den anden gruppe 
vil bestå af de esoteriske astrologer, som vil ar-
bejde med sjælens hensigter og mål. (EA 25)

En dag vil astrologien blive løftet op på et hø-
jere plan, hvor astrologerne vil lære at opstille et 
horoskop for det fysiske, et for det astrale og et 
for det mentale legeme. Når man lægger disse tre 
horoskoper oven på hinanden, vil man opdage, 
at de tilsammen danner bestemte geometriske 
linier, hvorved det individuelle livsmønster vil 
træde frem. (HM 452) Det astrale legemes astro-
logi er vi dog ikke klar til at arbejde med på nu-
værende tidspunkt. 

I fremtiden vil den esoteriske psykologi og 
astrologi blive anvendt til at vejlede ungdom-
men samt disciple og aspiranter, fordi stigende 
sjælskontakt og dermed gruppebevidsthed nu er 
begyndt at gøre sig gældende i menneskeheden. 
Af denne grund vil interessen for det individuelle 
horoskop langsomt dø hen, mens interessen for 
gruppen, gruppeastrologi og mundan astrologi 
vil vokse. (EA 15,16) I fremtidens undervisning 
vil man lære de unge at kontakte deres egen sjæl, 
hvorved de lettere vil kunne trække på den vi-
den, deres sjæl rummer fra tidligere liv. De vil 
lære at fastslå deres gruppetilhørsforhold, forstå 
dens hensigt og deres egen rolle deri, hvorved de 
hurtigere vil finde frem til deres eget livsformål. 
(KI 522)

De tre kors
De tre kors på Golgata var symboler på de tre 

kors, vi i klassisk astrologi kender som det bevæ-
gelige, faste og kardinale kors. Det bevægelige 
kors står for den ikke-angrende røver (det uudvik-
lede menneske), det faste for den angrende røver, 
som er disciplen, der var klar til at følge med Je-
sus til Paradis, mens det kardinale kors symboli-
serer den opstandne og indviede Kristus. (EA 83)

Man kan få en omtrentlig opfattelse af det an-
tal liv man som menneske gennemsnitligt befin-
der sig på de tre kors ved at betragte tallet 777, 

som kun må opfattes som symbol for det samlede 
antal liv, man gennemlever i hele sin inkarnati-
onscyklus. I den længste periode, hvor personlig-
heden udvikles og integreres, har man 700 inkar-
nationer på det bevægelige kors, derefter 70 på 
det faste kors som discipel og sluttelig 7 på det 
kardinale kors som indviet.

ØVERST med OM – tegnet: Monaden, som 
står for lyd, lyksalighed, væren og vilje. 

I MIDTEN: den 12-bladede egoiske lotus 
som er monadens hjertechakra der er inde-
sluttet i og beskyttet i det cirkulære kausal-
legeme, som vedrører lys, kærlighed, visdom 
og intuition. 

NEDERST afbildes de 7 chakras og person-
ligheden, som er en syntese af det fysisk/æte-
riske legeme (1), det astrale legeme (2) og 
det lavere og højere mentale legeme (3) hvis 
udvikling gør, at det højtudviklede menneske 
gennem mental skoling langsomt udvikler 
sjælskontakt (3). 
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Det bevægelige kors
Tvillingerne, Jomfruen, Skytten og Fiskene ud-

gør de fire arme på det bevægelige kors, og det 
er disse fire energier, der skaber betingelserne for 
dyremenneskets forvandling til det åndeligt sø-
gende menneske, vi kalder en aspirant.

Det vedrører personlighedens udvikling og 
sluttelige integration, som er et produkt af fysiske 
prøver i de tidlige faser og en konsekvens af øget 
indstrømning fra sjælen i de senere.

Når vi taler om de tre kors i esoterisk astrologi, 
er det meget vigtigt at forstå, at mennesket inkar-
nerer i alle tegnene, uanset hvilket kors hans sjæl 
befinder sig på. 

For eksempel indleder mennesket sin lange in-
karnationscyklus i Krebsens tegn, hvori han fødes 
for første gang, selv om hans sjæl er korsfæstet på 
det bevægelige kors. (EA 84) Mennesket inkarne-
rer således i alle tegnene i involutionsfasen, men 
det er energien fra det bevægelige kors, der har 
den kraftigste indvirkning på det. Når mennesket 
bliver discipel på prøve midt i mystikerfasen og 
bestiger det faste kors, betyder det, at energierne 
fra dette begynder at virke stærkere end energi-
erne fra det bevægelige.

Det uudviklede menneske, hvis Sol f.eks. står 
i Skytten, vil kun være modtageligt over for den 
ene arm på det bevægelige kors, mens menne-
sket, der har en relativt integreret personlighed, 
vil være modtageligt over for energierne fra de 
tre andre arme efterhånden som de aktiveres af 
Solen i årets løb.

Når indflydelsen fra alle fire arme på det be-
vægelige kors har frembragt sin virkning i men-
nesket, er personligheden relativt integreret og 
kan effektivt manifesteres i den ydre verden gen-
nem et stort, modigt, kreativt og karismatisk ego.

Her kulminerer mennesket i den ydre verden 
og kommer til tops og får indfriet sine fysiske 
begær og verdslige ambitioner hvilket kan tage 
mellem 3 og 4 inkarnationer. Denne cyklus kan 
kaldes ”erfaringen på bjergtoppen” som er for-
bundet med 10. hus og Stenbukken, der på det 
bevægelige kors i høj grad udtrykker vores am-
bitioner og verdslige mål. Men da der er koldt 
og ensomt på toppen og målenes indfrielse ikke 
giver vedvarende tilfredsstillelse, kommer men-
nesket før eller siden ind i en eksistentiel krise og 
en overgangsperiode præget af dyb utilfredshed. 

Dette fører til den såkaldte mystikerfase hvor 
mennesket i et vist antal liv bliver kunstner eller 
mystiker der for sin egen skyld søger guruer eller 
andre religiøse, videnskabelige eller politiske til-

hørsforhold som hengiven tilhænger. Her vil det 
før eller siden få stærke poetiske eller ekstatiske 
oplevelser af ”sjælens forening med Gud”, som 
fører til en overbevisning om at der findes en 
åndelig verden og en dybere mening med tilvæ-
relsen. I denne fase kan der let udvikles åndelig 
selviskhed, fordi mystikeren - som nu også har et 
stort ego - ofte kun søger lykke og åndelig frigø-
relse for sin egen skyld. 

I mystikerfasen og som discipel på prøve er 
aspiranten under stærk påvirkning af 4. stråle for 
harmoni gennem konflikt og 6. stråle for religion, 
idealisme og hengivenhed. Disse strålekombina-
tioner kan skabe ekstrem idealisme, der grænser 
til fanatisme, en stærk åndelig eller kreativ aspi-
ration samt mange indre konflikter mellem sjæ-
len og personligheden eller ydre konflikter med 
andre, der måske ikke har samme overbevisning 
som aspiranten.

 

Discipel på prøve
Midt i mystikerfasen bliver den søgende ”disci-

pel på prøve” og begynder - afhængig af sjæls-
strålen - at interessere sig for okkulte eller ånds-
videnskabelige studier som udvikler en større 
viden om de åndelige realiteter. Den åndelige 
selvoptagethed og det store ego søger sjælen 
igennem konflikt med personligheden at få ud-
viklet til en mere afrundet og fuldkommen ka-
rakter. Inspireret af sin sjæl, af mesteren eller en 
seniordiscipel på de indre planer, begynder den 
søgende gennem dybtgående studier at udvikle 
den specialviden, der før eller senere vil gøre 
ham eller hende til en effektiv, vidende og ydmyg 
verdenstjener. På dette stadie er aspiranten i sti-
gende grad under indflydelse af 3. stråle for intel-
ligent aktivitet og 5. stråle for konkret videnskab, 
der bevirker at både det højere og lavere mental-
legeme samt intuitionen hurtigt udvikles gennem 
esoteriske studier, mens fornuften i stigende grad 
får kontrollen over følelserne samt de ubevidste 
stærke emotioner, som i denne fase ofte kan føre 
til depressioner.

Planen for disciplen på prøve er nemlig at han 
eller hun før eller senere i samarbejde med hie-
rarkiet og sin sjælegruppe skal yde et kreativt og 
intuitivt tjenestearbejde som pioner til gavn for 
hele menneskeheden. Det er når mennesket midt 
i mystikerfasen på grund af voldsom utilfredshed 
over sit liv påkalder sjælen eller Gud at disciplen 
(for det er mennesket nu blevet) bestiger det faste 
kors. (EA 515) Ud fra visse synsvinkler kan på-
begyndelsen af discipelskabets vej symboliseres 
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ved Jomfru Marias fødsel af Jesusbarnet i Betle-
hem julenat.

I den anden del af mystikerfasen hvor discip-
len er på prøve, tildeles denne et arbejdsområde 
i den indre ashrams periferi som f.eks. kan være 
at arbejde om natten som underviser eller usynlig 
hjælper som søger at forklare og hjælpe nyligt 
afdøde, som måske er kommet af dage gennem 
store kollektive katastrofer, til at forstå deres nye 
situation. 

På et eller andet tidspunkt møder prøvediscip-
len en discipel der er nået længere frem på vejen 
end ham selv, eller er blevet en accepteret disci-
pel, der forklarer hvad udviklingsvejen i detaljer 
går ud på. Teosofien eller den esoteriske læres 
store udbredelse og popularitet hænger sammen 
med at millioner af intelligente mennesker i dag 
bevidst eller ubevidst er disciple på prøve, som 
søger svar på tilværelsens mening og formål, som 
ikke fører til voldsomme konflikter mellem for-
nuft og følelse eller intuition og logik.

Man kan blandt andet forstå Fiskenes tidsalder, 
der har domineret i de sidste 2000 år, som den 
avancerede menneskeheds mystikerfase, hvor 6. 
stråle for religion, hengivenhed og idealisme var 
den fremherskende. 4. stråle for harmoni gen-
nem konflikt, der er menneskehedens sjælsstråle, 
har i denne periode skabt mange indre og ydre 
ideologiske konflikter, men også stor skønhed in-
den for arkitektur, kunst og psykologi.  

I de næste 2000 år, i den såkaldte vandbærer-
tidsalder, hvor den 7. stråle for ritual, magi og 
organisation vil blive den mest fremherskende, 
vil mange millioner intelligente og højtudviklede 
mennesker i stigende grad uddanne sig til at blive 
praktiske okkultister, der søger frigørelse gennem 
tjeneste, meditation og videnskabelige eller eso-
teriske studier.

Gennem erfaringen på det bevægelige kors 
integreres mennesket langsomt i Jordens stru-
becenter vi kalder menneskeheden. Det var det 
dominerende kors i det første solsystem hvor det 
3. aspekt, intelligent materialisme, blev udviklet.

På dette kors udvikles først sakralchakraet, 
hvilke kan skabe seksuelle problemer, hvorefter 
energien fra dette center gennem intelligent ak-
tivitet og kreativitet forvandles og sublimeres til 
det korresponderende højere strubecenter. På det 
bevægelige kors udvikles den yderste kreds i den 
12 – bladede egoiske lotus, som kaldes kundska-
bens kronblade, hvilket øger evnen til intelligent 
aktivitet på det fysiske plan.

Det faste kors
De fire korsarme - Tyren, Løven, Skorpionen 

og Vandmanden - danner det kors, der betinger 
livet for disciplen på prøve, og senere for den ac-
cepterede og forpligtede discipel. (EA 514)

Det faste kors er kærlighedens, sjælens, lysets 
og transmutationens, krisernes og discipelskabets 
kors, der overfører energier fra selve solsystemet. 
Gennem erfaringen på dette kors integreres di-
sciplen gradvist i Jordens hjertecenter, som er 
forbundet med hierarkiet, som er en gruppe af 
højt indviede mestre og væsener, der har gen-
nemlevet menneskeevolutionen. De befinder sig 
derfor nu på nogle højere åndelige planer, hvor 
de inspirerer åndeligt søgende og højt udviklede 
mennesker af god vilje til at arbejde for evoluti-
onsplanens manifestation på jorden.

Det faste kors er det dominerende i det nuvæ-
rende solsystem, som kaldes det andet solsystem, 
hvor bevidsthed og kærlighed/visdom vokser 
gennem udviklingen af kærlighedens kronblade 
i Sollogos’ egoiske lotus, hvilket også gælder for 
et menneske på vejen. Sollogos er navnet på det 
vældige, højt indviede væsen der besjæler den 
fysiske sol. 

På det faste kors dominerer stjernetegnenes 
esoteriske herskere - der står for sjælens hensigt 
- mere og mere over de eksoteriske planether-
skere, der betegner personlighedens indflydelse.

Mennesket bliver på dette stadie modtagelig 
over for energier fra solsystemet og bliver der-
for interesseret i spørgsmål, der er større end det 
selv. Dette bevirker f.eks. at det bliver påvirket af 
verdens nød og engageret i at afvikle kollektivt 
karma gennem sit særlige tjenestearbejde. (EA 
205)

Det faste kors udvirker sjælens og personlig-
hedens fuldstændige integration og repræsente-
rer også den individuelle Kristusbevidsthed, som 
menneskets bevidsthed eller sjælsbevidsthed kal-
des i den esoteriske lære.

På dette kors udvikles solar plexus chakraet 
gennem flere inkarnationer til sin fulde kapaci-
tet samtidig med at energien fra dette center, på 
grund af tjeneste, studie og meditation samt man-
ge følelsesmæssige kriser og prøver, som ofte er 
forbundet med karmaafvikling, overføres til det 
korresponderende højere hjertechakra. Således 
forvandles astral egoisme til uselvisk kærlighed. 

Da Pluto og Mars styrer solar plexus chakraet 
på dette stadie og Jupiter og Solen hjertet, kan 
aspekter mellem disse planeter vise om denne 
overføring- som ofte er forbundet med mave-, 
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tarm eller hjerte symptomer - skaber større eller 
mindre konflikt.

På discipelskabets vej hvor aspirantens sjæl er 
korsfæstet på det faste kors, kan han eller hun 
godt være født i et tegn, der ikke er en del af 
dette, men indflydelsen fra det faste kors vil være 
meget betydelig og overgå indflydelsen fra det 
bevægelige. Undersøger man hvilke husspidser 
det faste kors hersker over i ens eget fødselsho-
roskop, kan man se gennem hvilke livsområder 
sjælen søger at manifestere sig gennem en særlig 
kreativitet.

Overvejende betinget af Saturn skaber dette 
kors KRISEPUNKTER, idet denne planet giver 
den modstand, der er nødvendig for at skabe en 
grundlæggende omvæltning, som rummer nye 
muligheder. (EA 318, 335)

Det kardinale kors
Dette er Faderens kors, det kors hvorpå ånden 

eller monaden er korsfæstet. Dets fire energier 
- Vædderen, Krebsen, Vægten og Stenbukken - 
styrer og retleder sjælen, imens den bevæger sig 
fremad på indvielsens vej. Det er ligeledes dette 
kors, der indvier ham i Jordens hovedcenter, som 
kaldes Shamballa. Dette kors vil blive det vigtig-
ste i det næste solsystem, hvor ånden eller viljen 
skal udvikles.

Det er korset for indvielse og for begyndelser 
og vedrører principielt ”begyndelsen af åbenba-
ringens endeløse vej”, som indledes, når man er 
indtrådt i nirvana.

Allestedsnærværelse, almagt og alvidenhed er 

nogle af de kodeord, der kan knyttes til dette kors, 
hvis indflydelsessfære er fuldstændig ukendte for 
selv meget højtudviklede indviede som Buddha 
og Kristus. Energien fra det kardinale kors smel-
ter sammen med de energier, vi kalder kosmisk 
energi.

Når den indviede bestiger det kardinale kors 
opleves kundalinirejsning som skabes ved en be-
vidst viljeshandling fra sjælen. Herved overføres 
energien fra rodchakraet til det korresponderen-
de højere hovedcenter, hvilket skaber bevidst-
hedskontinuitet og den første bevidste kontakt 
med monaden, ånden eller viljen. 

Bevidsthedskontinuitet medfører at den ind-
viede er bevidst 24 timer i døgnet, hvad enten 
han eller hun sover eller ej. På det kardinale kors 
er den indviede under indflydelse af 1. stråle for 
vilje og magt og 7. stråle for ritual, orden og ny-
organisation. Det gør at han bliver et udtryk for 
Guds dynamiske vilje og fungerer i den åndelige 
verden som en pioner der skaber de nye arkety-
per, der skal blive de fremherskende i fremtiden. 

Når den indviede endeligt har besteget det 
kardinale kors er han eller hun færdig med men-
neskeevolutionen og behøver ikke inkarnere 
som menneske mere. Denne indvielse er smukt 
symboliseret ved Jesus korsfæstelse på Golgata, 
hvor ofret af selve personligheden var den sidste 
og sværeste prøve, som de mange afkald og ofre 
gennem alle de foregående liv har forberedt ham 
til.

Det kardinale kors skaber SYNTESEPUNKTER 
på grund af forandringer og kriser, hvilket Jupiter 
er ansvarlig for. (EA 221, 318, 359)

Bevidstheds-stadier på de tre kors



NR. 2, ÅRGANG 9, OKTOBER 2019  –  Astrologikon  6

Af Holger Stavnsbjerg

De 7 stråler er kosmiske energityper, 
der hver har sin særlige kvalitet, hen-
sigt, vibration, farve og tone. De har 
deres prototype i de 7 stjerner i Store 

Bjørn eller Karlsvognen, hvorfra de gennem Si-
rius og Plejaderne transmitteres ind i vores solsy-
stem. De videresendes derefter af Solen gennem 
solsystemets 10 planeter, hvorved de til sidst når 
vores jord.

I esoterisk astrologi, psykologi og historie ind-
tager videnskaben om de 7 stråler en meget frem-
trædende plads, hvorfor en gennemgang af disse 
kan være en god introduktion til den esoteriske 
astrologi.

Gennem studiet af de 7 stråler kan vi formu-
lere den ny tids psykologi, som forklarer menne-
skets natur på en ny måde, idet hvert menneske 
har en sjæls - og en personlighedsstråle, samt en 
stråle for dets mentale, astrale og fysiske legeme. 

Da monaden også har en bestemt stråle, er der 
således tale om 6 stråler, der bestemmer livet for 
mennesket i inkarnation.  

Ved at bruge denne viden har vi fået en me-
tode til at finde frem til menneskets kald eller 
særlige tjenestearbejde som afhænger af sjæls-
strålen, hvilket bliver særligt vigtigt at finde frem 
til på discipelskabets vej, hvor sjælsstrålen mere 
og mere får kontrollen over personligheden og 
dens stråle. På discipelskabets vej bliver tjeneste, 
meditation og studie før eller siden vejen til ån-
delig udvikling og frigørelse, forudsat man selv 
bevidst vælger at gå denne vej. 

Derfor er det meget vigtigt at gentage og slå 
fast: at hvis et menneske kan bestemme sin sjæls 
- og personlighedsstråle, kan det finde frem til 
sit livskald og særlige tjenestearbejde og derved 
finde mening, lykke og opfyldelse i livet.

Soltegnet rummer hemmeligheden om per-
sonlighedsstrålen, mens ascendanten og de strå-
ler den og dens esoteriske planethersker formid-
ler, kan være en hjælp når man vil bestemme 
sjælstrålen.

1. Stråle - vilje og magt
Denne stråle er magtens stråle, som uden kær-

lighed ville blive en tilintetgørende og destruktiv 
indflydelse. Når strålen derimod forenes med in-
telligens og kærlighed, bliver den skabende og 
styrende. 1. stråle sjæle eller personligheder er 
selvstændige, besidder en stærk viljekraft og et 
stort mod og vil altid træde i forgrunden, idet de 
er de fødte ledere. De er mennesker, andre kan 
støtte sig til, og vil frygtløst forsvare de svage og 
undertrykte, idet de kan forholde sig indifferente 
over for andres meninger. 

Er 1. stråle mennesket ikke motiveret af kærlig-
hed, kan det skabe en natur, der er hård, grusom, 
psykopatisk, isoleret, stolt og ekstremt egoistisk 
og mistænksom som for eksempel Saddam Hus-
sein, Hitler eller Stalin. Psykisk inflation eller 
storhedsvanvid, paranoia og gigt er typiske 1. 
stråle sygdomme.

Deres tjenesteområder findes ofte inden for 
alle former for ledelse, som for eksempel politik, 
lovgivning, militærvæsen eller politi. Flere af de 
fremtrædende teosofiske pionerer, som for ek-
sempel Madame Blavatsky, Geoffrey Hodson og 
Annie Besant, var 1. stråle sjæle.

1. stråle transmitteres af Pluto, Vulkan, Løven, 
Vædderen og Stenbukken og formidles gennem 
hoved - og rodchakraet.

Befinder Pluto sig i konjunktion med Merkur 
og Solen, som begge står midt i et stjernetegn, 
som f.eks. Løven, vil Pluto være i konjunktion 
med 1. stråle planeten Vulkan, idet Merkur, Vul-

Esoterisk astrologi
En introduktion – 2. Del: Videnskaben om de 7 stråler
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kan og Solen fra de indre planer betragtes som 
en syntese. Kombinationen af disse tre 1. stråle - 
indflydelser fra Løven, Vulkan og Pluto vil i dette 
eksempel tilsammen skabe en meget stærk 1. 
stråle energi. 

Indien, som har en 1. stråle sjæl, har Merkur, 
Pluto, Saturn, Venus og Solen i konjunktion med 
Solen i Løven i henholdsvis 3. og 4. hus i sit selv-
stændighedshoroskop fra den 15.8.1947 kl. 00, 
New Delhi. 

2. Stråle - kærlighed og visdom
Denne stråle kaldes visdommens og religio-

nens stråle på grund af dens ønske om at finde 
frem til den ultimative sandhed. Mange af men-
neskehedens største lærere, som eksempelvis 
Buddha og Kristus, som har udviklet visdom og 
kærlighed, og som har ofret sig ved at give den 
videre, er 2. stråle sjæle. 

2. stråle mennesket er som oftest taktfuldt, 
fremsynet, følsomt og kan være en god healer, 
socialarbejder, lærer eller leder for en højere læ-
reanstalt. De besidder ofte en klar intelligens og 
kan give andre et rigtigt syn på tingene, idet de 
har let ved at få dem til at se tingene ud fra deres 
egen synsvinkel.

Mangler der kærlighed, kan 2. stråle være kold 
og ligegyldig samt præget af foragt for andres 
mentale præstationer eller begrænsninger. Man-
ge er ekstremt fordybet i studier, som de nogle 
gange har svært ved at omsætte i praksis. Mang-
ler der styrke, (1. stråle) kan 2. stråle være over-
inklusiv, afhængig, passiv, sårbar og selvmedli-
dende eller frygtsom på grund af oversensitivitet. 

Den 2. stråle transmitteres til vor jord via Ju-
piter og Solen, Tvillingerne, Jomfruen og Fiskene 
og styrer hjertecentret.

Befinder Jupiter sig for eksempel i konjunktion 
med Solen i Jomfruens tegn, vil der være meget 
2. stråle til rådighed i det hus i horoskopet, hvori 
denne konjunktion befinder sig. 

Har man en 2. stråle sjæl kan tjenestearbejdet 
på discipelskabets vej manifesteres inden for un-
dervisning, filosofi, religion, esoterisk videnskab, 
astrologi, forskning, psykologi, healing, musik el-
ler socialt arbejde.

3. Stråle - intelligent aktivitet
3. stråle mennesket kan være den abstrakte 

tænker, som for eksempel filosoffen, kritikeren, 
skribenten, metafysikeren, matematikeren, astro-
logen, historikeren, teosoffen, akademikeren, 

professoren eller skakspilleren. Med mindre de 
er påvirket af en af de praktiske stråler, som den 
5. stråle for videnskab eller den 7. stråle for or-
den, kan de være yderst uopmærksomme eller 
ligefrem hjælpeløse over den fysiske virkelighed.

Gennem sin højt udviklede forestillingsevne 
vil mennesket hurtigt kunne opfatte essensen af 
en sandhed. 3. stråle mennesket kan være en ide-
alistisk teoretiker, der dog ud fra sit vidsyn og sin 
store forsigtighed kan se alle sider af et spørgsmål 
lige klart, hvilket af og til kan lamme handlekraf-
ten eller evnen til at konkludere.

Nogle 3. stråle typer er ekstremt kritiske, intel-
lektuelt hovmodige, samtidig med at de er ukon-
ventionelle, upræcise og dovne eller ligeglade 
med deres ydre. 

3. stråle landet – Frankrig - har til alle tider haft 
en stærk intellektuel, idealistisk og ofte højtud-
dannet elite, der har spillet en stor rolle i landets 
politiske og sociale udvikling. Som eksempel kan 
3. stråle sjælen Voltaire nævnes, hvis politiske, 
satiriske og filosofiske romaner og skrifter var en 
af årsagerne til Den franske Revolution.

Arketypen på den abstrakte 3. stråle sjæl har vi 
i Albert Einstein (Fisk, med Ascendanten i Kreb-
sen), der fysisk totalt fraværende lå flere dage i sit 
badekar, mens han udtænkte relativitetsteorien. 

Der findes en helt anden 3. stråle type, som er 
jordnær, praktisk, aktiv (ofte hyperaktiv), manipu-
lerende, nogle gange filantropisk og god til at ar-
bejde med andres penge. Eksempler på sådanne 
typer kan være forretningsmanden, økonomen, 
bankmanden eller revisoren, der måske af og til 
fristes af skattetænkning eller andre former for 
amoralsk materialisme.

Den katolske Kirke, Kina og Det jødiske Folk 
har en 1. stråle sjæl og en 3. stråle personlig-
hed, og har ned gennem tiderne bevist, at de er 
særdeles aktive og intelligente inden for politik, 
økonomi og forretning. Gennem deres evne til at 
arbejde intelligent med penge (3. stråle), har de 
skabt sig stor magt (1. stråle). Man kalder lige-
frem kineserne for orientens jøder, fordi de, selv 
i eksil, oftest klarer sig økonomisk godt i sam-
fundslivet.

3. stråle strømmer gennem Saturn til vor Jord, 
der også transmitterer denne stråle. Krebsen, 
Vægten og Stenbukken formidler ligeledes 3. 
stråle, der styrer strubecentret.

Hvis Saturn og Jorden for eksempel befinder 
sig i Vægten, vil der i det hus, hvori dette tegn 
samt disse to planeter befinder sig, være meget 
3. stråle energi til rådighed. 
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4. Stråle - harmoni gennem  
	 	 konflikt

4. stråle kan forstås som en sammensætning af 
kvaliteterne rajas (handling) og tamas (træghed), 
hvor menneskets væsen kan sønderrives i deres 
kamp. Tamas kan skabe magelighed og ubeslut-
somhed, modvilje mod at gøre ondt, hvilket kan 
føre til konfliktskyhed, inerti og handlingslam-
melse. 

Rajas skaber derimod entusiasme for alt nyt, 
utålmodighed, samt en stærk tilskyndelse til 
handling. Denne dualitet kan bevirke, at 4. strå-
le mennesket befinder sig i en evig konflikt og i 
konstante op - og nedture. 

Et par maniodepressive kunstnere som f.eks. 
Søren Kirkegaard og Grundtvig var sandsynligvis 
4. stråle personligheder.

Men det er samtidig denne spændingstilstand 
mellem ekstremerne, der kan skabe en hurtig 
udvikling, og gennem fødselsveernes konstante 
smerte og lidelse, kan den måske føre til sjælens 
fødsel.

Den er strålen for kreativitet, farver, skønhed 
og kunst, selvom kunstnerisk aktivitet kan ud-
foldes på alle strålerne. Som skribent eller dig-
ter vil 4. stråle mennesket have en veludviklet 
dramatisk sans og være fyldt med ordbilleder og 
overdrivelser. De er ofte pessimistiske som f.eks. 
Raymond Chandler, der skabte den moderne kri-
minalroman gennem sin hovedperson detektiven 
Philip Marlowe. 4. stråle mennesket vil ofte være 
veltalende og humoristisk og kan være en strå-
lende parodist, som ofte svinger mellem opstemt 
inspireret konversation og forstemt tavshed.

4. stråle transmitteres af Månen og Merkur 
samt af Tyren, Skorpionen og Skytten og er på 
et vist udviklingsstadie forbundet med rodcentret 
og hjertecenteret.

Eksempelvis kan en Måne konjunktion Merkur 
i Skorpionen, Tyren eller Skytten skabe en kreativ 
4. stråle ressource i det hus, hvori aspektet og 
tegnet forefindes.

Tjenestearbejdet for en 4. stråle sjæl, som 
der for nuværende ikke er mange af i inkarna-
tion, hvorimod der er mange der har 4. stråle på 
personligheden, kan være psykologi, diplomati, 
arkitektur, kunst som f.eks. opera, musik, under-
holdning og skuespil samt alle former for kulturel 
aktivitet.

5. Stråle - konkret videnskab
5. stråle er strålen for konkret videnskab og 

forskning, hvorfor dette menneske vil være me-
get sandhedssøgende og besidde et skarpt og kri-
tisk intellekt. Et sådant menneske kan være me-
get optaget af at efterprøve enhver detalje, som 
skal bevise eller modbevise en teori. 

5. stråle mennesket vil ofte være ordentligt, 
præcist og systematisk, men kan undertiden virke 
pedantisk og kedeligt eller være besat af mate-
rialistisk fikserede tankemønstre. Det kan være 
skeptikeren eller videnskabsmanden, der lukker 
af for sjælsindstrømning og derfor er ekstrem 
modstander af religion, åndsvidenskab eller fæ-
nomener, der ikke kan sanses og dermed “ikke 
bevises”.

Strålen når vores jord gennem Venus, Løven, 
Vandmanden og Skytten og styrer ajna - eller 
pandechakraet. Venus i et af disse stjernetegn vil 
øge den stråles indflydelse i det hus hvori de er 
placeret. 

Personlighedstrålen for Fiskenes tidsalder, som 
vi er på vej ud af, var den 3. stråle for intelligent 
aktivitet. Dette er en af forklaringerne på den 
vældige ekspansion inden for elektronisk kom-
munikation, global økonomi og transport, hvor 
alt går stærkere og stærkere, således at flere og 
flere mennesker bliver ramt af stress.

I Vandbærerens tidsalder vil den 5. stråle for 
konkret videnskab blive personlighedsstrålen, 
hvilket forklarer hvorfor teknologi, opfindelser og 
videnskab spiller en så stor rolle i den moderne 
verden.

Tjenestearbejdet for 5. stråle mennesket eller 
nationen, kan ligge inden for computerbranchen 
(sammen med 3. stråle), kemi, elektricitet, læge-
videnskab, kirurgi eller esoterisk healing og psy-
kologi.

Det kan også være ingeniøren, opfinderen, 
mekanikeren, advokaten, reparatøren eller lede-
ren af en teknisk afdeling, omend ubehagelig at 
arbejde under.

Strålen når vores Jord gennem Venus, Løven, 
Vandmanden og Skytten og styrer ajnachakra-
et. Venus vil i et af de tre ovennævnte tegn øge 
denne stråles indflydelse i det hus, hvori de er 
placeret.
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6. Stråle - hengivenhed og 
  idealisme

Den 6. stråle er sammen med 2. stråle for 
kærlighed og visdom strålen for religion. Men-
nesket på denne stråle er derfor fuld af religiøse 
instinkter og er ofte utrolig intenst, emotionelt og 
ekstremt i sine bestræbelser på at omsætte sine 
ophøjede visioner i praksis. Han eller hun er des-
uden ofte meget idealistisk, men også dogmatisk, 
hvor alt let bliver sort/hvidt; enten er det fuld-
komment eller også er det uudholdeligt. 

De vil være fulde af hengivenhed over for be-
stemte venner, grupper, ideer og idoler, idet de 
ikke kan leve uden at tilbede en personlig gud. 
Til gengæld kan de let komme til at nære intens 
modvilje mod andre, der ikke deler deres egen 
ideologi.

Positivt kan 6. stråle mennesker være blide, 
selvopofrende, loyale og urokkelige i deres tro 
og begejstring. De ejer evnen til at vække, frelse 
og inspirere og kan praktisere de højeste men-
neskelige idealer, som for eksempel ydmyghed, 
renhed og kyskhed, hvilket nogle af Den katolske 
Kirkes store helgener demonstrerede i deres liv. 
De besidder desuden evnen til at modtage op-
højede, mystiske visioner og kaldelser, som f.eks. 
6. stråle sjælen Jeanne d’Arc, der vendte lykken 
for Frankrig i hundredeårskrigen mod England i 
1400-tallet. 

Denne 6. stråle type vil være mere under ind-
flydelse af Neptun, Jomfruen og Fiskene end af 
den anden mere aggressive 6. stråle planet Mars.

Mars og Skytten kan fremkalde de mindre hel-
dige sider af 6. stråle, som vi ser i den snæversy-
nede, fanatiske tilhænger, martyren, inkvisitoren 
eller korsfareren. 

Det er også bemærkelsesværdigt, at flere ma-
fia dominerede lande som f.eks. Rusland, Italien, 
Japan, Irland og USA er styret af den 6. stråle 
og dermed forbundet med Mars, der i sin lavere 
form er fuld af  begær, og som med vold vil til-
rane sig det ønskede.

Rock-musikken, fan-klubber og den ekstreme 
idoldyrkelse af unge popstjerner opstod desuden 
i 6. stråle landet USA i 1956, hvor Neptun gik ind 
i 1.dekanat af Skorpionens tegn der er styret af 6. 
stråle planeten Mars. Det er sandsynligt at Elvis 
Presley og Bob Dylan, der var kendte for deres 
religiøsitet og evne til at udtrykke dybe følelser 
gennem deres musik, begge var 6. stråle sjæle.

6. stråle transmitteres til vor Jord af Mars og 
Neptun, Jomfruen, Fiskene og Skytten og hersker 

over solar plexus centret.
For eksempel vil en Mars/Neptun konjunktion 

i et af de ovennævnte 6. stråle tegn skabe megen 
hengivenhed og idealisme, som kan manifesteres 
inden for det livsområde eller hus, hvori de er 
placeret.

Mars/Neptun konjunktioner optræder i horo-
skoperne hos nogle af de mest fanatiske person-
ligheder, historien kan opvise, som for eksempel 
Roberspierre, Danton, Charles Manson og Lenin. 
Disse mennesker var alle styret af en stærk ide-
alisme, men desværre også af en fanatisme og 
grusomhed, der har kostet millioner af uskyldige 
mennesker livet. 

Tjenestearbejdet for en 6. stråle sjæl eller na-
tion kan ligge inden for religion som 6. stråle me-
steren Jesus er et eksempel på. Vi kan også finde 
6. stråle sjælen som korsridder, martyr, dogma-
tiker, discipel, tilhænger, moralist, mystiker, ro-
mantiker, missionær, profet, prædikant, terrorist 
eller religiøst inspireret masochist, ikke mindst 
i Fiskenes tidsalder, hvor den 6. stråle domine-
rende. 

7. Stråle - ceremoniel orden 
  og magi

Da denne vil blive den stærkeste i hele Vand-
bærerens tidsalder, kan meget af det der sker i 
vor tid forstås ud fra et indgående studie af denne 
særlige energiform og kvalitet som vi kalder den 
7. stråle.

Denne stråle kan være strålen for forretnings-
manden, ypperstepræsten, kammerherren, sha-
manen eller frimureren, der elsker at tingene 
udføres i god orden i overensstemmelse med 
gældende regler og sædvaner. 

Positivt er 7. stråle mennesker gode til at or-
ganisere, strukturere, rationalisere og planlægge, 
idet de har en strålende sans for timing og syn-
tese. 

De har som hvide magikere en udviklet sans 
for synkronicitet, ceremoni og ritual og har let 
ved at samarbejde med elementaler og devaer 
f.eks. inden for healing. 

7. stråle kan ende med at blive yderst bureau-
kratisk, konservativt, konformt og materialistisk 
og stærkt præget af angst for kaos og forandringer. 
Dette kan hænge sammen med at nationen eller 
mennesket på en næsten ritualneurotisk måde er 
fanget i et stivnet sæt regler og procedurer, som 
vi så det under kommunismen i Rusland, som har 
7. stråle på sjælen. 
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Strålen kan også skabe et 
overtroisk eller sekterisk men-
neske eller anvendes inden 
for broderskaber, der arbejder 
med sort magi eller seksual-
magi, hvilket 7. stråle sjælen 
Aleister Crowley er et ek-
sempel på. Den kan desuden 
være strålen for den fuldendte 
sygeplejerske, der plejer de 
syge omhyggeligt i mindste 
detalje, skønt hun undertiden 
er for tilbøjelig til at se bort fra 
patienternes specielle behov, 
idet hun har tendens til at 
behandle dem alle i rutinens 
mølle. (EP1 223-234)

7. stråle mennesket kan 
finde et tjenestearbejde som 
forretningsmand/kvinde, bil-
ledhugger, dirigent, magiker, 
manager, træner, dommer, 
lovgiver, arkitekt, murer, ar-
tist, gymnast, danser, desig-
ner, diplomat, revolutionær, 
koreograf, filmproducent, 
krystalhealer, geolog, body-
builder eller tarothealer eller 
inden for skønhedspleje.

7. stråle strømmer til vor 
Jord gennem planeten Uranus 
og hele det kardinale kors - 
Vædderen, Krebsen, Vægten 
og Stenbukken - og hersker 
over sakralchakraet.

Uranus eller Uranus’ transit 
i et af de kardinale tegn ska-
ber en stærk 7 .stråle i det hus 
i horoskopet, hvori de er pla-
ceret. Angående stråletest se: 
www.esoterisk-astrologi.dk.
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Af Holger Stavnsbjerg

De tolv huse antyder begrænsning og 
vedrører personligheden og dens ud-
foldelse i dagligdagen gennem det fy-
siske, astrale og mentale legeme.

Gennemsnitsmennesket, som ikke har nogen 
bevidst oplevelse af sjælen, styres af den lille 12 
måneders zodiak (personlighedens dyrekreds), 
de tolv huse samt planeternes stilling i disse. 
(EA 37) Her dominerer Måne - og soltegnet, som 
hjælper med til at integrere personligheden, så 
den senere kan blive modtagelig over for sjælen. 
Her dominerer det bevægelige kors og kundska-
bens kronblade udvikles i den egoiske lotus og 
de almindelige eller eksoteriske planeter styrer 
horoskopet. 

Den almene og intelligente menneskehed og 
de der nærmer sig discipelskabets vej, reagerer 
bevidst på:

a: Planeterne og husene som påvirker deres 
personlighed.

b: Soltegnet, som viser evner, anlæg og kvalite-
ter der allerede er udviklet, som knytter sig til den 
store zodiak, formentlig den sideriske.

De tolv stjernetegn
Stjernetegnene har dybere indflydelser end 

planeterne, idet de vækker viljes - aspektet i mo-
naden, sjælen og personligheden, og udvikler 
samtidig bevidstheden og sjælens liv. (EA 29)

De tolv stjernetegns energi forener sig med 
planeterne og udvikler de tolv kronblade i den 

egoiske lotus i kausallegemet. Denne virkning 
falder i to etaper:

1. Den første etape hvor soltegnet dominerer 
og menneskets latente ressourcer og muligheder 
for dette liv udfoldes, hvor det gradvist bliver eg-
net til at reagere over for sjælen. Her dominerer 
som før omtalt det bevægelige kors, hvor kund-
skabens kronblade i den egoiske lotus udvikles.

2. Den anden etape, hvor der er en tiltagende 
reaktion over for de energier der skjules i ascen-
danten. Energierne fra de tolv stjernetegn vækker 
det uventede og fremskynder sjælens udviklings-
proces. Dette vedrører de sidste stadier på det 
bevægelige og overgangen til det faste kors, samt 
udviklingen af kærlighedens og viljens kronblade 
i den egoiske lotus.

Gennem påvirkningen af de zodiakale tegn 
bliver mennesket således forberedt til nyorien-
teringens krise, hvor han eller hun langsomt og 
gradvist forlader det bevægelige og bestiger det 
faste kors og påbegynder rejsen tilbage til sin op-
rindelige kilde. (EA 55)

Den esoteriske astrolog
Alle sande astrologer må have et veludviklet 

strubecenter, idet 3. stråle for intelligent aktivitet, 
som er en af astrologiens hovedstråler, transmit-
teres af Saturn og Jorden, som hersker over dette 
chakra.

Jorden er esoterisk hersker i Skytten og hierar-
kisk hersker i Tvillingerne. Saturn er eksoterisk 
hersker i Vandmanden, eksoterisk og esoterisk 
hersker i Stenbukken og hierarkisk hersker i Væg-
ten. 

At stille et horoskop kan skabe en dyb sjælelig 
forbindelse mellem astrologen og et andet men-
neske, hvilket dog vil have ringe betydning, hvis 
astrologens intuition og sensitivitet ikke er vågen 
og nærværende.

Astrologens intuition og evne til at modtage 
indtryk fra sjælen, som hænger sammen med 
hans eget udviklingsniveau, spiller nemlig en stor 
rolle, såfremt de sande dybder og komplicerede 
energimønstre skal kunne loddes i et horoskop.

Esoterisk astrologi
En introduktion – 3. Del: Husene og planeterne
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Månen
Denne særlige kraft som kommer fra de plane-

ter den skjuler - Uranus, Neptun og Vulkan, og 
ikke fra Månen - viser hen til følelserne og forti-
den. Derfor sammenfatter den begrænsningerne, 
hæmningerne og de nuværende hindringer som 
holder mennesket tilbage. Den hersker over det 
fysiske legeme og viser, hvor sjælens fængsel be-
finder sig. I det legeme, som mennesket besidder, 
ligger hemmeligheden om tidligere livs erfarin-
ger skjult (EA 26, 27).

Månen repræsenterer de instinktive og ubevid-
ste aspekter af os d.v.s. personligheden og den 
karmiske bagage, vi repeterer i de første 30 eller 
35 år af vores liv, hvor vores families ambitioner, 
sprog, levevis og tankegang er vores vigtigste re-
ference.

At Månen skjuler eller tilslører enten Vulkan, 
Neptun eller Uranus betyder, at mennesket er be-
skyttet mod den trefoldige sjæls direkte indstrøm-
ning. Hvis denne enorme kraft pludselig trængte 
ind i et menneske med et uudviklet nervesystem, 
kirtelsystem eller hjerne ville legemet og person-
ligheden blive destrueret af sjælsenergien og gå 
til grunde. (EA 265) 

For at finde ud af hvilken af de tre planeter Må-
nen skjuler, må astrologen bruge sin intuition.

Hvis sjælen overvejende virker igennem det 
mentale legeme hos et højtudviklet menneske, 
der f.eks. arbejder med humanistisk organisati-
on, videnskab, økonomi eller okkultisme, er det 
sandsynligt, at Månen skjuler Uranus. 

Virker sjælen mere gennem det astrale lege-
me, hvilket f.eks. kan være tilfældet for en mu-
siker, danser, maler, skuespiller eller terapeut, er 
det sandsynligt, at Månen skjuler Neptun. Hvor 
sjælen mere virker igennem det æterisk/fysiske 
legeme, hvis mennesket f.eks. arbejder med mi-
neralriget, med politik eller udtrykker sig meget 
gennem det fysiske legeme, kan Månen måske 
skjule Vulkan.

Solen
Dette tegn viser menneskets nuværende pro-

blem. Det bestemmer takten eller tempoet i hans 
nuværende personlighedsliv. Det angår kvalite-
ten, temperamentet og de livstendenser, der sø-
ger at komme til udtryk i løbet af den nuværende 
inkarnation  - ofte efter det 30. år. 

Solen repræsenterer altså os selv, når vi har fri-
gjort os fra vores barndomsmiljø og er begyndt 
at gå vores egen vej frem i livet. Når vi har taget 

Da menneskets modtagelighed til stadighed 
forbedres, efterhånden som det udvikles, er det 
vigtigt, at den moderne astrolog begynder at stu-
dere det pågældende menneskes bevidsthedstrin, 
før horoskopet stilles. I denne sammenhæng kan 
Den Spirituelle Intelligenstest (The SIT-test) være 
en nyttig hjælp (se www.Esoterisk-Astrologi.dk).

Astrologen må forsøge at finde ud af, om det 
pågældende menneske er ved at integrere sin 
personlighed, er i mystikerfasen, er ved at bestige 
det faste kors og påbegynde discipelskabets vej, 
eller allerede er discipel på prøve. I de sidste to 
tilfælde vil en esoterisk tydning med anvendelse 
af de esoteriske planetherskere over Ascendanten 
og soltegnet meget ofte skabe en positiv respons.

Personlighedsstrålen
Astrologen må søge at fastslå sjælens eller per-

sonlighedens stråle, FØR han stiller horoskopet. 
For det almindelige menneskes vedkommende 
bør han forsøge at finde ud af personlighedens 
stråle ud fra et studium af horoskopet, soltegnet, 
karakteren og karakterproblemer, af vedkom-
mendes erhverv og det miljø, vedkommende le-
ver i. Derved kan der stilles et langt mere brug-
bart horoskop med de eksoteriske planeter, der 
styrer livet. 

Tibetaneren opfordrer de studerende til at ud-
forme deres egen og andres stråleprofil, hvilket 
bør ske samtidig med, ”… at de rådfører sig med 
deres horoskop” (EP2 108). 

Da ingen i dag ved noget om sjælens horo-
skop, må der her refereres til fødselshoroskopet: 
”I fremtiden vil der blive lagt vægt på at fastslå et 
menneskes livsformål. Det vil blive tilvejebragt 
gennem en forståelse af menneskets stråle, gen-
nem en analyse af hans udrustning (og til dette er 
erhvervspsykologi den første svage begyndelse), 
gennem et studium af hans horoskop...” (EP1 
312).           

Det anbefales dog først at foretage en stråle-
test, hvorved de dominerende stråler kan fastslås. 
Derefter kan personligheds- og sjælsstrålen ud 
fra spørgsmål og meditationer sandsynliggøres.: 
”Sjælsstrålen viser sig kun hos fremskredne men-
nesker og fremhæver kvalitet og beskaffenhed; 
hvis denne træder klart frem, er mennesket øjen-
synligt en discipel, og de esoteriske planeter vil 
da styre hans horoskop” (EA 205). 
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bevidst ansvar for vores liv og lever det, som vi 
synes det skal leves, er vi blevet voksne i psyko-
logisk forstand.

Ascendanten
Antyder sjælens umiddelbare mål med denne, 

men også de nærmest følgende inkarnationer. 
Den kan indicere livsmålet for en speciel livs-
cyklus som f.eks. en periode af syv inkarnationer. 
Den vedrører menneskets kamp for at komme vi-
dere fra det opnåede trin. Den rummer hemme-
ligheden om fremtiden, og medgiver den kraft, 
som - hvis rigtigt anvendt - vil føre mennesket 
frem til succes. Hvis inkarnationen leves som det 
var planlagt, kan ascendanten skabe en rigtig for-
bindelse mellem sjæl og personlighed i en enkelt 
inkarnation.

Når mennesket i stigende grad reagerer på de 

energier og stråler, der kommer fra ascendantteg-
net, skabes der mulighed for det UVENTEDE og 
for det indre sjælelivs udfoldelse. Ascendanten 
kaldes da for:” Mulighedernes sol”.

Når identifikationen med personligheden op-
hører omkring påbegyndelsen af discipelskabets 
vej, overflyttes personlighedens kraftcenter til 
sjælens, hvorved ascendanten begynder at fun-
gere som kanal for sjælsenergierne og sjælshen-
sigten (EA 25-27, 37).

De eksoteriske herskere
I den esoteriske astrologi er et stjernetegns 

eksoteriske hersker betegnelsen for den planet, 
der hersker i tegnet, og som betinger personlig-
hedens udvikling, integration og manifestation. 
At en planet hersker i det tegn vil sige, at dens 
energi og kvaliteter svarer til tegnets. De eksote-
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riske herskere over ascendanten og soltegnet kan 
kaste meget lys over menneskets problemer når 
det søger at integrere personligheden på det be-
vægelige kors.

De esoteriske herskere
Inden for esoterisk astrologi arbejder man med 

stjernetegnenes esoteriske planetherskere, som 
begynder at dominere på discipelskabets vej. 
Ascendantens og soltegnets esoteriske herskeres 
placering i tegn og hus viser blandt andet hvilke 
kvaliteter og energier, sjælen søger at udvikle, vi-
dereudvikle eller manifestere i løbet af inkarna-
tionen, men kaster samtidig lys over disciplens 
problemer.

De hierarkiske herskere
De hierarkiske planetherskere begynder at få 

større og større betydning når disciplen bestiger 
det kardinale kors, og giver den indviede adgang 
til bevidst at samarbejde med de forskellige de-
vahierarkier. De hierarkiske herskere har masse-
virkning eller en almen virkning og er derfor van-
skelige at forstå og følge på vort nuværende trin. 
Deres betydning og virkning kan først forstås, når 
mennesket får en stærkt udvidet horisont, når det 
er nået langt frem på discipelskabets vej. 

h

Ascendanten esoterisk tydet
Ascendanten repræsenterer vores fysiske le-

geme, og gennem en katarsis eller renselse kan 
vores kropskemi ændre sig, hvorefter man kan 
komme til at udstråle sin indre sjælelige skøn-
hed og sit indre lys, så man gennem et uselvisk 
arbejde for helheden bliver i stand til at overføre 
lys, kærlighed og energi til andre. Efter et dybt og 
ærligt selvopgør kan man langsomt blive bevidst 
om sin livsopgave, og ascendanten fortæller om 
den sjælelige kvalitet, man først skal udvikle og 
senere manifestere på det fysiske plan gennem 
sit tjenestearbejde i denne eller i fremtidige in-
karnationer

Ascendantens esoteriske betydning bør sam-
menholdes med Nordlige Måneknudes placering 
i hus og tegn, idet begge giver et fingerpeg om, 
hvor og hvordan man kan finde en ny glæde, 
mening og retning, efter at karma er repeteret 
gennem Månens tegn og husposition, hvilket 
ofte sker i de første 35 eller 42 år af livet.  For 

at ascendanten kan tydes esoterisk må person-
ligheden være relativt integreret, hvilket sker når 
soltegnet er integreret med og arbejder harmo-
nisk sammen med dets modstående tegn, hvori 
planeten Jorden befinder sig.  

ASCENDANT I VÆDDEREN: Gennem kontakt 
med den guddommelige inspirations ild eller 
vilje (1. stråle for vilje og magt) destruerer den 
sjælscentrede Vædder gamle udlevede former 
for at manifestere nye tankeimpulser på det fy-
siske plan (7. stråle for nyorganisation). Ofte er 
der brug for at styrke egenviljen for at udvikle det 
mod der skal til for at indlede en ny cyklus i sit 
eget liv eller komme til at fungere som en pio-
ner’. Gennem tegnets esoteriske hersker, Merkur, 
kan man have en livsopgave der handler om, at 
give andre tankeimpulser ved at blive kanal for 
de nye guddommelige ideer der skal styre Vand-
bærerens tidsalder. Se Merkurs aspekter og posi-
tion i tegn og hus.

Undersøg desuden Merkurs og Mars position 
og indbyrdes forhold i radix og i det progressive 
horoskop.

Eks.: Clara Barton, (medstifter af det ameri-
kanske Røde Kors), Generalerne MacArthur og 
Eisenhower og forfatteren Henry Miller, Annie 
Besant og Geoffrey Hodson (teosoffer). De For-
enede Nationer har f.eks. ascendanten i Væd-
deren, hvor Merkur er esoterisk hersker og So-
len i Skorpionen, hvor Mars er esoterisk hersker. 
Merkur og Solen er i 7. hus i Skorpionen i radix, 
hvorfor et af FN’s hovedformål er forbundet med 
konfliktløsning gennem dialog (4. stråle for har-
moni gennem Merkur) og forsøg på at skabe fred 
og gensidig forståelse (7. hus). Interessant nok 
er menneskeheden, som inden for den esoteri-
ske lære kaldes det 4.skabende hierarki, styret 
af Merkur og Skorpionen, der begge formidler 
den 4. stråle for harmoni gennem konflikt, der er 
menneskehedens sjælsstråle.

ASCENDANT I TYREN: Via 4. stråle for harmoni 
gennem konflikt arbejder Tyren på at forvandle 
begærnaturen gennem indre og ydre konflikter 
og skabe indsigt og indre oplysning ved hjælp af 
Venus, som styrer pandechakraet og formidler 5. 
stråle for konkret videnskab. Ved forvandling af 
egenviljen og begærene gennem integration med 
det modstående tegn, Skorpionen, opnår den 
kontakt med sjælens kreativitet og vilje gennem 
Vulkan, der som esoterisk hersker i Tyren trans-
mitterer den 1. stråle for vilje og magt og styrer 
kronchakraet.  Da Vulkan altid befinder sig mel-



Astrologikon  –  OKTOBER 2019, ÅRGANG 9, NR. 2 15

lem Merkur og Solen eller i nærheden af Solen og 
da disse tre planeter esoterisk set er en syntese, 
skal Vulkan studeres i det hus og tegn hvori Solen 
og Merkur befinder sig i fødselshoroskopet. Man 
kan også nogenlunde se hvor Vulkan befinder 
sig på ethvert givet tidspunkt, ved at analysere 
det progressive horoskop, hvor progressive Sol 
og Merkur ofte er tæt på hinanden eller i samme 
hus og tegn.

Tyreascendantens sjælsopgave kan i visse til-
fælde handle om en værditransformation eller 
om at udvikle tålmodighed, styrke og udholden-
hed, så den lærer at realisere sine planer eller 
manifestere sine værdinormer gennem lang tids 
ydmygt og hårdt arbejde. Dette kan ske helt kon-
kret f.eks. ved at arbejde med politik, gennem 
kunstnerisk skabelse, ved at arbejde med penge 
og økonomi ud fra et filantropisk livssyn, med 
økologisk landbrug eller planteriget eller reali-
sere et kærlighedforhold på det fysisk plan.

Eks.: Orson Welles (filminstruktør), Ludwig 
Van Beethoven og Richard Wagner (tyske kopo-
nister), Martin Luther King (borgerrettighedsfor-
kæmper), Jens Otto Krag (dansk politiker), Mia 
Farrow og Vivian Leigh (skuespillerinder), Rom, 
Kina og Canada.

ASCENDANT I TVILLINGERNE: Gennem 2. 
stråle for kærlighed - visdom, der styrer hjerte-
chakraet, udvikles personligheden gennem inte-
gration af modsatrettede kræfter. Gennem Venus, 
der er esoterisk hersker i tegnet og som formid-
ler 5. stråle for konkret videnskab, skal den ud-
vikle selvindsigt, skønhed og konkret viden, som 
den formidler med intelligens og kærlighed samt 
praktisere loven om rette menneskelige relatio-
ner. Mange af de store musikere og komponister 
har Solen eller ascendanten i Tvillingen. 

Tvillingen kan se alt fra mange sider og er i 
stand til at slå bro mellem ideer og mennesker, 
fordi den ved og forstår så mange ting. Den kan 
bygge bro mellem det indre og det ydre, mellem 
personligheden og sjælen, hvor den kan fungere 
som budbringer af informationer fra den ånde-
lige verden til almindelige mennesker. Det kan 
f.eks. ske som politiker, lærer, forfatter, musiker, 
skuespiller, journalist, sekretær, healer, chauffør, 
postbud, EDB - operatør etc..  

Eks.: Dante (forfatter), Jack London og Bernard 
Shaw (forfattere), Laurence Olivier (skuespiller), 
Dronning Victoria (engelsk dronning), Rousseau 
og Voltaire (franske filosoffer), Storbritannien og 
Bruxelles.

ASCENDANT I KREBSEN: Krebsen formidler den 
3. stråle for intelligent aktivitet som skaber ram-
mer, hvori gennem nye former kan fødes på det 
fysiske plan (7. stråle). Tegnets esoteriske hersker, 
Neptun (6. stråle for hengivenhed og idealisme), 
opløser en gammel ”familie - og massebevidst-
hed” samt en eventuel afhængighed af ydre 
rammer, fortid og miljø, som tegnets eksoteriske 
hersker, Månen, står for. Ved at finde en indre 
tryghed og oplysning og en forankring i meste-
rens ashram på de indre planer og gennem kon-
takt med sin sjælegruppe på det fysiske plan, der 
kan kaldes dens sande åndelige familie, kan det 
fuldkomne moderskab udvikles, som yder he-
aling og omsorg til alle sjæle. Nogle har gennem 
flere liv levet isoleret eller alene som munke eller 
krigere, hvorfor de nu har brug for at skabe trygge 
og stabile rammer ved at skabe en familie.

Eks.: Tchaikowsky, Strauss og Debussy (musi-
kere og komponister), Picasso, Salvador Dali og 
Van Gogh (malere), William Blake (grafiker og 
mystiker), Lord Byron (engelsk digter), Roberto 
Assagioli (esoterisk astrolog), Teosofisk Samfund 
(åndsvidenskabelig forening), Tyrkiet.

ASCENDANT I LØVEN: Gennem 1. stråle for 
vilje og magt skal Løven i første omgang udvikle 
sin egenvilje, for senere at herske og tjene den 
guddommelige vilje. Gennem 5. stråle for kon-
kret videnskab skal den udvikle den kundskab og 
teknik, som måske inden for politik, pædagogik, 
kunst, skuespil, videnskab eller åndsvidenskab 
levende og underholdende kan formidles gen-
nem Solen, som formidler 2. stråle for kærlighed 
og visdom. 

Gennem udvikling af de sjælelige sanseorga-
ner kan en stor sensitivitet udfoldes, ikke mindst 
gennem integration af Vandmandes tegn, så Lø-
ven kan nå frem til at tjene menneskeheden ved 
realisering af sin sjælegruppes særlige målsæt-
ning. Ved at fungere som et kreativt eksempel, 
kan man indgive andre mod til også at søge selv-
realisation. Den store amerikanske bokser Mu-
hammed Ali og rockdivaen Tina Turner, gav med 
deres Løveascendanter og deres eget eksempel, 
mange afroamerikanere inspiration, selvtillid, 
håb og mod til at kæmpe sig frem mod succes.

Eks: Indira Gandhi, Otto Von Bismarck, 
Kruschew, H.C.Hansen (politikere), Marilyn 
Monroe (skuespiller), Alexander Dumas (roman-
tisk forfatter), Alice Bailey (lærer og esoteriker), 
Balzac og Franz Kafka (forfattere), London, Las 
Vegas, Brasilien og Italien.
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ASCENDANT I JOMFRUEN: Gennem den 2. 
stråle for kærlighed og visdom som styrer hjer-
techakraet og 6. stråle for hengivenhed og idea-
lisme der hersker over solar plexus, skal Jomfru-
en skabe effektive strukturer på det fysiske plan, 
hvorigennem medfølende tjeneste og healing 
kan tilflyde menneskeheden. Gennem konflikter 
renses Jomfruen fra fortidige indflydelser, for at 
den kan gå svanger med og til sidst føde kristus-
bevidstheden (2. stråle) i kraft at et åndeligt mo-
derskab, idet Månen, som formidler den 4. stråle 
for harmoni gennem konflikt, er esoterisk hersker 
i tegnet. Erfaringen viser, at Jomfruen, ligesom 
som de to andre jordtegn, Tyren og Stenbukken, 
demonstrerer meget 7. stråle energi i kraft af sin 
ordenssans og perfektionisme, hvilket også hæn-
ger sammen med, at det er et jordtegn. 

Livets formål kan med Jomfruascendant hænge 
sammen med at finde sit tjenstearbejde og hjæl-
pe andre ved dens evne til at manifestere en hø-
jere retfærdighed, renhed, moral og evne til ægte 
uselvisk, ydmyg hjælpsomhed. Der kan være 
mange områder for tjeneste for Jomfruen som 
f.eks. inden for arbejderbevægelsen, forskning, 
politik og religion, som forfatter, servicemedar-
bejder, astrolog, healer, sygeplejeske og kom-
ponist og musiker, idet Månen kan skjule både 
Vulkan og Neptun, som nogle gange i løbet af 
livet skifter indflydelse i tegnet. Se på Månens og 
Merkurs indbyrdes forhold.

Eks.: Florence Nightingale (sygeplejeske), Ra-
phael (maler), Mozart (komponist), Kopernikus 
(astronom), Jane Austen (forfatter), Franklin Roo-
sevelt, Holger K. Nielsen, SF og Socialdemokra-
tiet (politikere og politiske arbejderpartier), Det 
jødiske Folk, Pave Paul Johannes 2, Paris, Irland, 
Grækenland, Australien. 

ASCENDANT I VÆGTEN: I dette tegn opnås en 
balance mellem den nyfødte sjæl i Jomfruen og 
den integrerede personlighed fra Løven, og gen-
nem en valgkrise afgøres det efter en del ubeslut-
somhed, om man vil gå den indre åndelige vej 
eller forblive i personlighedens verden. Man kan 
gennem sine egne valg indgive andre meget håb 
og mod og dermed hjælpe dem til at vælge et nyt 
og mere meningsfuldt liv. 

Vælger man discipelskabets vej, bliver sjæls-
herskeren, Uranus, langsomt mere og mere ak-
tiv, hvilket sammen med Venus skaber gruppe-
bevidsthed og intelligent social aktivitet (3., 5. 
og 7. stråle) bygget på en udviklet forståelse af 
nødvendigheden af at vi alle lærer at praktisere 

rette menneskelige relationer. Undersøg Uranus 
og Venus position og mulige aspekter i tegn og 
hus både i radix og i det progressive horoskop.

Livsopgaven kan for nogle være forbundet 
med al form for kunst eller at skulle lære at ma-
nifestere og sætte grænser i et samarbejde eller 
et ægteskab eller det at kunne skabe harmoni i 
andres liv som rådgiver, politiker, diplomat eller 
socialarbejder.

Eks.:  Liz Taylor (skuespiller), Søren Kierkegård 
(religiøs forfatter), Truman, Bill Clinton, John F. 
Kennedy, Poul Schlütter, Jimmy Carter, Henry 
Kissinger og Dag Hammerskjöld (alle politikere), 
Skandinavien og Østrig.

ASCENDANT I SKORPIONEN: Her er hvede-
brødsdagene fra Vægtens tegn forbi og tærskelens 
vogter, som kan siges at være personlighedens 
skygge (Pluto), viser sit sande ansigt. Gennem 4. 
stråle for harmoni gennem konflikt, som tegnet 
formidler, bliver disciplen udsat for voldsomme 
følelsesmæssige prøver og prøvelser på det astra-
le plan, som altid går forud for den næste ind-
vielse. Den separatistiske egenvilje, som Pluto 
Står for, der formidler 1. stråle for magt og som 
styrer rodchakraet, er i konflikt med sjælens vilje 
som repræsenteres af Vulkan, der transmitterer 
1. stråle for magt, syntese og hensigt som styrer 
kronchakraet og som er esoterisk hersker i det 
modstående tegn, Tyren. 

Gennem ”slagmarkens krise” forvandles aspi-
ranten til den idealistiske ridder (Mars, 6. stråle 
for hengivenhed og idealisme) som besejrer per-
sonlighedens skygge eller indre drage (Pluto) 
hvor sjælen til sidst triumferer. Det er gennem 
denne drastiske krise at mennesket nyorienteres 
og ”omvendes”, så den fortabte søn kan begynde 
at gå vejen tilbage til faderen, som er et poetisk 
udtryk for monaden. Ved at dele sin dybe ind-
sigt, viden, kærlighed og ressourcer med andre 
og ved at blive katalysator for andres eller sam-
fundets transformation, kan Skorpionen langsomt 
vikle sig ud af sit ofte stærke, kontrollerende, 
psykologisk manipulerende og dominerende 
ego. Ved et hensynsløst ærligt selvopgør, eller 
ved at forvandle seksualitet til en dyb indre og 
ydre kærligheds - og følelsessammensmeltning, 
kan Skorpionascendanten fuldstændigt genfødes 
på et dybere og højere åndeligt plan. Undersøg 
Mars og Plutos eventuelle forhold, idet spæn-
dingsbetonede aspekter mellem disse planeter 
kan afspejle en gammel uløst konflikt mellem 
sjælen (Mars) og personligheden (Pluto).
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F.eks.: Sigmund Freud (psykologi), Fidel Ca-
stro, Lenin, Mussolini og Ghandi (alle politik), 
Casanova, Mata Hari, Stig Vennerström, C.I.A. 
(seksualitet og spionage), Rudolf Steiner (okkul-
tisme), Goethe (digtning, forskning og politik)  
George Simenon (fransk kriminalforfatter), Japan 
og Berlin (magt, død og store kollektive kriser).

ASCENDANT I SKYTTEN: Her arbejder flere strå-
ler sammen på samme tidspunkt. 4. stråle for 
harmoni gennem konflikt bevirker, at kampen 
mellem det højere åndelige, filosofiske menne-
ske og det lavere sanselige kentaurselv til sidst 
fører til at personligheden overgiver sig og lader 
sig gennemstrømme af sjælslyset. 5. stråle for 
konkret videnskab, der styrer pandechakraet, fø-
rer til indsigt og skaber et behov for at udvikle en 
højere specialviden, der før eller senere fører til 
dyb indsigt. 

6. stråle for hengivenhed og idealisme, som 
styrer solar plexus, bevirker at Skytten bestandigt 
søger erkendelse og har et stort behov for at fin-
de sin egen åndelige vej gennem hengivelse og 
kamp for et ideal. Ved at gøre personligheden til 
den perfekte ”ganger” for sjælens mål, kan Skyt-
ten finde den mening, visdom, retning og sjæls-
hensigt den længes efter.

Tjenestearbejdet kan f.eks. være forbundet 
med udlandet, import - eksport, skibsfart, turis-
me, humor, filosofi, religion, politik, videnskab, 
højere undervisning, esoterisk forskning og de 
okkulte videnskaber som f.eks. astrologi, tarot el-
ler kabbala. 

Den esoteriske hersker i Skytten er Jorden, der 
altid ligger i det modstående tegn 180 grader 
over for Solen. Harmoniske eller konfliktbeto-
nede aspekter mellem tegnets eksoteriske planet 
hersker Jupiter og Jorden vil vise om der består en 
større eller mindre konflikt mellem sjælens hen-
sigt (Jorden) og personligheden (Jupiter).

Eks. Johannes Møllehave (humorist, forfat-
ter, præst, filosof), Nietzsche (filosofi), Simon 
Spies (charterrejser, guru), Grundtvig (undervis-
ning, religion, politik), John Glenn (astronaut), 
H.C.Andersen (dansk digter der elskede at rejse), 
Bob Dylan (sanger og komponist), Stanislav Grof 
(forskede i fødselstraumer), Birgitte Bardot (skue-
spiller og dyreværnsaktivist), Oluf Palme (svensk 
politiker), Belgien (center for EU) og Italien og 
Spanien (politisk og religiøs ekspansion).

ASCENDANT I STENBUKKEN: Med Stenbukken 
som opadstigende tegn kan det i visse tilfælde 

være vigtigt at udvikle flid, disciplin, ansvarlig-
hed og lære at sætte sig høje mål som man lang-
somt og vedholdende arbejder sig frem til at rea-
lisere, hvilket kan inspirere andre til at målrette 
sig. Man må lære at styrke sin egenvilje (1. stråle 
for vilje og magt), udtrykke sig selv gennem sine 
selvskabte tankeformer (3. stråle for intelligent 
aktivitet) som manifesters struktureret og rytmisk 
på det fysiske plan (7. stråle for nyorganisation og 
orden). Når erfaringerne er indvundet og karma 
forstået gennem skæbneplaneten Saturn, som 
både er eksoterisk og esoterisk hersker i tegnet, 
kan en højere autoritet manifesteres intelligent 
gennem et tjenestearbejde til stor gavn for helhe-
den.  Da Stenbukken er det store indvielsestegn, 
er det også muligt at dette eller de nærmest føl-
gende liv, fungerer som en forberedelse til ind-
vielse.

Undersøg Saturns aspekter og position i tegn 
og hus samt det hus og tegn hvori Saturn nu i sin 
transit (daglige bevægelse) befinder sig.

Eks.: Machiavelli (politisk teoretiker), Charles 
Darwin (forsker), Josef Stalin, Mao Se Tung, 
Gladstone (alle 3 politikere), Hans Scherfig, 
(dansk kommunist og forfatter), Yogananda (in-
disk yogi), Prins Henrik og Kronprins Frederik 
(prins og kronprins af Danmark) og Finland.

ASCENDANT I VANDMANDEN: At være forud 
for sin samtid ved at udvikle opfindelser, huma-
nitære aktiviteter eller en original og gennem-
gribende viden inden for et specialområde, kan 
give Vandmandsascendanten en dyb tilfredsstil-
lelse, idet 5. stråle for videnskab og esoterisk vis-
dom transmitteres af tegnet til vor jord. Den har 
ofte en stor kærlighed til spilleregler, systemer, 
computerprogrammer samt en veludviklet sans 
for de store lovmæssigheder i livet, så den f.eks. 
har let ved at forstå loven om planetcykler, som 
er en vigtig gren inden for astrologien.

Ved at integrere Løven, som er Vandmandes 
modstående tegn, lukkes der op for tegnets eso-
teriske hersker Jupiter, der formidler den 2. stråle 
for kærlighed/visdom og styrer hjertet, får Vand-
mandsascendanten mulighed for at forene hoved 
og hjerte og udfolde sig kreativt og magtfuldt som 
en kærlig og ydmyg verdenstjener i sin egen sjæ-
legruppe.   

Eks.: Baden Powell (udviklede spejderbevæ-
gelsen), Karl Marx (kommunismens fader), Ma-
ximillian Robespierre (fanatisk fransk revolu-
tionær), Thomas Jefferson og Abraham Lincoln 
(amerikanske præsidenter), Katarina den Store 
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(russisk kejserinde), Tycho Brahe (dansk astro-
log og astronom), Aksel Larsen (dansk sociali-
stisk politiker). Rusland, Amerika og Det danske 
Landshold.

ASCENDANT I FISKENE: Målet for inkarnatio-
nen kan være forbundet med afslutningen af en 
bestemt cyklus, som i visse tilfælde er forbundet 
med lidelse eller særlige relationer til institutio-
ner. Da det blandt andet er energien fra Fiskene, 
der - tilskyndet af Vædderen - til sidst bringer 
mennesket fra det bevægelige til det faste kors, 
kan det, afhængig af sjælens alder, være vende-
punktet i ens samlede inkarnationscyklus, hvor 
man bevidst påbegynder discipelskabets vej.

Gennem 2. stråle for kærlighed og visdom og 
6. stråle for hengivenhed og idealisme som Fi-
skene, ligesom dets modstående tegn, Jomfruen, 
formidler, skal man lære at skabe praktiske struk-
turer, hvorigennem næstekærlighed, medfølende 
tjeneste og healing gennem offer og tjeneste kan 
tilflyde menneskeheden (Jupiter og Neptun). 

Tegnets esoteriske hersker, Pluto, der formidler 
1. stråle for vilje og magt, giver Fiskeascendanten 
det mod og den vilje der skal til for at gå igennem 
en total personlighedsforvandling, hvor gamle il-
lusioner destrueres og projektioner og idealise-
ringer opløses, så den finder sin sande indre cen-
trering, styrke og kraft.

Undersøg positioner og aspekter mellem Plu-
to, Neptun og Jupiter i radix og i transit.

Eks.: Elisabeth Kübler Ross (studerede nær-
dødsoplevelser bl.a. på institutioner), Alfred 
Hitchcock (filminstruktør), Rudolf Valentino 
(filmskuespiller), R.D.Laing (britisk psykolog), 
Stokowski (dirigent), John Travolta (danser og 
skuespiller), Konrad Adenauer (tysk politiker), 
Peter Høeg (dansk forfatter), Frankrig.  

h

De tolv huse esoterisk belyst
1. HUS      Sjælens kausallegeme. Auraen og 
fremkomsten af sjælens formål med livet. Stråle-
typer og  kvaliteter. Hovedchakraet.

 
2. HUS:   Depot for livsenergi eller prana; ånde-
lige ressourcer og værdier lagret i kausallegemet. 
Beherskelse af formen og brug af energi. Skabel-
se af formen til manifestation af åndelige værdier 
og mål. Vinding/gevinst: erhvervelse af åndelige 
evner og kræfter. Tab: tilbagetrækning fra formen. 
De esoteriske herskere over 2. hus kan give in-

teressante oplysninger om menneskets åndelige 
ressourcer.

3. HUS:  3. hus vedrører det lavere kon-
krete tankesind (manas) og 9. hus det abstrakte, 
intuitive sind (buddhi), hvorfor de især er forbun-
det med det mentale legeme. Når disse to huse er 
integrerede, fungerer både højre og venstre hjer-
nehalvdel i et kreativt samspil. 

3. hus er forbundet med 3. stråle for aktiv in-
telligens og struben, der vedrører mental kom-
munikation og telepati samt erhvervelse af den 
viden i kundskabens hal, der er nødvendig for at 
fuldføre rejsen på det bevægelige kors. Gennem 
studie, tjeneste og meditation skabes forbindelse 
mellem det højere og lavere mentallegeme, hvor-
ved bevidstheden udvides og disciplen bliver en 
inspireret og inspirerende massekommunikator.

4. HUS: IC og 4. hus er forbundet med 
rodchakraet og solar plexus, som ofte aktiveres, 
når vi kommer hjem eller besøger vores barn-
domshjem eller forældre som voksne. 4. og 10. 
hus samt IC og MC kan kaldes sikkerhedsaksen, 
idet mennesket finder tryghed ved i barndom-
men at tilhøre en familie og have egne forældre, 
og ved som voksne at slå rødder, have egen bolig 
(4. hus) og et fast job (10. hus).

4. hus er forbundet med kroppen, som er et 
udtryk for biologisk karma, som nedarves fra 
slægten på grund af personlig karma. Gamle kar-
miske forbindelser gennemleves i familien, hvor 
man bliver tvunget til at finde ud af det sammen. 
Huset er forbundet med Månen og Måneherrer-
ne, som er de devaer eller elementaler, der op-
bygger vores mentale, fysiske og astrale legemer 
og derved styrer det lavere selv. I den karmiske 
repetitionsfase reaktiveres de instinkter, vaner 
og uhensigtsmæssige mønstre fra tidligere liv, vi 
gennem konflikter skal frigøre os fra i den nuvæ-
rende inkarnation.

På et dybere plan står 4. hus for sjælens til-
knytning til mesterens ashram, som er disciplens 
himmelske hjem og åndelige familie. Mesteren 
kan betragtes som den guddommelige moder og 
fader, der giver åndelig næring, vejledning, be-
skyttelse og inspiration. 

5. HUS: Dette livsområde er forbundet 
med hjertechakraet, sjælen og kausallegemet, 
som rummer de åndelige ressourcer, som f.eks. 
udtrykker sig gennem kreativitet, lederskab eller 
pædagogik. Den højere modsvarighed til egne 
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børn, er de produkter den skabende aktivitet 
manifesterer. Sjælen leger med ideer, tanker og 
visioner og er den egentlige aktør bag scenen. I 
sin skaben bliver man sig selv og forstår sin per-
sonlighed og sin sjæl ud fra det, man har skabt. 
I skabende aktivitet er vi i miniformat i samme 
situation som Gud, da Han skabte Jorden og him-
len ud fra ordet. En af sjælens mange egenska-
ber er, at den er skabende og ved at være kreativ 
aktiveres denne således, at tiden forsvinder, og 
mennesket oplever lykke. Det er lysten, der dri-
ver værket, og den sande årsag til vores interesser 
og lyst kommer fra sjælen. Mozart, Leonardo Da 
Vinci og Picasso havde f.eks. Solen i 5. hus.

6. HUS: Udviklingen og perfektionen af 
de teknikker og den viden, der integrerer person-
ligheden, skaber vækst i Kristusbevidstheden og 
opbygger antahkaranaen, som et navn for den 

bevidsthedsbro der forbinder sjælen med mona-
den som man bevidst begynder at bygge omkring 
anden indvielse. Huset for tjeneste for menneske-
heden, dyre- , plante- og mineralriget. Den kritik 
og skelneevne, der er nødvendig for at forbedre 
uhensigtsmæssige mønstre og vaner eller sam-
fundsmæssige mangler. 6. hus er forbundet med 
mystikerens sygdomme og healing, hvor den 
hvide magiker eller healer bevidst samarbejder 
med devariget. Gennem det daglige arbejde for 
mesteren og ashramen, hvor det ydmyge, nød-
vendige og krævende tjenestearbejde udføres, 
renses og udvikles de tre legemer.

7. HUS: Tærskelens vogter. Sjælepartne-
ren og/eller særlige samarbejdspartnere. Rådgiv-
ning og vejledning som tjeneste for samfundet. 
Vejen til forening mellem sjæl og personlighed. 
Når personligheden ”gifter” sig med sjælen, vin-
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des en ny indre frihed, idet anima/animuspro-
jektioner kan trækkes tilbage, hvorved kønnenes 
kamp erstattes af konflikten mellem sjælen og 
personligheden. Den 7. stråle, der styrer sakral-
centret, den seksuelle relation mellem de to køn, 
bryllupsritualet samt første indvielse, er forbun-
det med 7. hus.

8. HUS: Discipelskabets vej vælges be-
vidst gennem personlighedens død og sjælens 
fremkomst og endelige sejr over personligheden 
ved den første indvielse. I 8. hus skaber kriser 
og transmutation af personlige begær adgang til 
åndelige ressourcer (2. hus), der gennem tjene-
ste anvendes til at kunne imødekomme gruppens 
behov (11. hus). Processen med at forvandle 
grovere energiformer og seksualitet centreret i 
sakralcentret (Uranus og 7. stråle) til højere krea-
tivitet via strubechakraet (Tyren, Saturn og 3. strå-
le) er ligeledes forbundet med 8. og 2. hus. 

Ved at ofre personlighedens begær investerer 
disciplen i sin fremtidige åndelige frigørelse (9. 
hus). 

                 
9. HUS: Vejen mod indvielse. Opbeva-
ringssted for de sandheder, der er indeholdt i den 
evige visdomslære. Syntese af alle trossystemer. 
Erkendelse af den kosmiske lov. Akashajourna-
len. Modtagelse og videregivelse af højere viden. 
Guruen i os. Forholdet til vores indre og ydre 
guru og ældre brødre og søstre.

Meditation og studie udvider bevidstheden og 
gør den mere og mere modtagelig over for meste-
rens vibration og den tilforordnede ældre broders 
telepatiske meddelelser, der hjælper aspiranten 
med at udfylde de huller i visdomslæren, det er 
hans eller hendes opgave at foretage. 

10. HUS: Sjælens aspirationer og mål. Me-
strene; hierarkiet; dine specielle lærere. Mulighe-
den for at opnå åndeligt avancement ved gennem 
et ydre eller offentligt tjenesteområde at arbejde 
for at manifestere mestrenes plan. 

11. HUS: 11. hus er området for verdens-
tjeneste og for ens egen sjælegruppes fremtidige 
mål og relation til hierarkiet. 

Det kan også stå for åndelige venskaber eller 
fjendskaber blandt sjælegruppens medlemmer, 
der er inkarneret for at tjene og manifestere en 
speciel del af planen.

Disciplen kan i tidligere inkarnationer have 
forrådt sine åndelige brødre og søstre, være ble-
vet modarbejdet af sin gruppe, eller have bidra-
get positivt til dens tjenestearbejde. Saturn eller 
Pluto i 11. hus eller Vandmanden, kan vise hen 
til en særlig karma, der skal afvikles i forhold til 
disciplens egoiske gruppe.

12. HUS: Uvidenhedens mørke og uforløst 
gammelt karma afvikles gennem uselvisk tjene-
ste. Adgang til erindringen af tidligere liv kan i 
visse tilfælde frigøre mennesket fra fobier eller 
virke healende, idet en personlig karma forstås 
og transcenderes. 12. hus betegner også indgan-
gen til et indre åndeligt liv, hvor sjælen genfødes 
gennem tjeneste og frivillige afkald på de gamle 
begær og egomønstre. Åndelig vækst gennem 
offer og lidelse, måske gennem isolation eller 
relationer til institutioner. Mange aspiranter og 
disciple arbejder som usynlige hjælpere på de in-
dre planer, hvor de gør et godt arbejde. Mystiske 
oplevelser eller meditation kan skabe en åndelig 
nyorientering, hvor personlighedens død fører til 
en ny og dybere sjælskontakt.  •

NOTE: 
Anvendte forkortelser i teksten 
Alle bøger er af Alice A. Bailey:
EA : Esoterisk Astrologi
KI : Kosmisk Ild
HM : Hvid Magi
EP : Esoterisk Psykologi (1 & 2)


