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I N D L E D N I N G.

Årets rytme bærer os på sine sving=
ninger fra en tidsalder ind i en anden. En
dag vågner vi fra personlig smålighed,
faglig tale og en grå hverdags bundethed,
og da udvikles i os sansen for året~ rytme.
Vi begynder at forstå den og at svinge be=
vidst med i den. Vi erkender den som livets
lov og som de udvirkende kræfter på vor
Jord, hver for sig og i forhold til plane=
ter og fixstjerner. Disse bringer vort ydre
livs tildragelser frem og bærer dem på de=
res skuldre videre til udløsning.

De største tidsperioder - Manvantaras
- og i dem runderne, er blevet til efter
sådanne love, og forståelsen af deres rytme
åbner derfor Kosmagenesis. Deres rytme er
et kosmisk anliggende.

Det personlige menneske har endnu ikke
sans for deres rytme; men det kosmiske men=
neske har den allerede. Kosmisk er vor evi=
ge væsensdel, vort højere selv, der i perio=
dernes løb er hvirvlet gennem alle tilstands=
former, men er blevet til kosmisk menneske
i samme forhold, som vort højere selv har
vundet gennemslagskraft.

Det personlige menneskes ideal har en
dag overlevet sig. selv, ("Højeste lykke for
Jordens b<?lrn er kun personligheden" - Goe=
the) og de næsteq gr~tes~e vræQg~i~~ed~r,
som disse overleverede fordums idealer drev
frem, træder os i møde. En dag stræbes der
efter det kosmiske menneske. Til at blive
et kosmisk menneske hører en urokkelig
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sandfærdighed og forståelse af Helhedens
væsen. Det kosmiske menneske bliver udtryk
for en kosmisk lovm~ssighed. Det forsynder
sig ikke mere mod livets love; derfor træk=
ker livets kilde sig ikke tilbage fra det;
det kan altid skabe ud fra den og bliver
således bærer af levende kraft.

Gennem utrætteligt studium af års=
rytmen og ved at føre den ind i vort liv
danner vi begyndelsen til et kosmisk menne=
ske. Vi tiltaler livets lov og i den livet
selv, og det svarer gennem vort eget livs
tale. Da først virker hver måneds, ja,
hver dags kræfter i os. Vi erkender, at
hver dag har sin opgave og sin hellige
storhed. Grå dage var for os uforståelige
dage. Ved studiet af deres rytme bliver vi
vågne for deres opgave i det indre, og vi
oplever med tiden stadig hyppigere, at vort
væsen smelter sammen med de kosmiske nød=
vendigheder, og at vi er gemt i den altom=
fatt:nde og alt opfyldende Guds kappe. Vi
er pa vej til at blive Guds børn.

Imødekommenheden over for kosmisk
sammenhæng ligger i dag ved sin b~gyndelse.

Forholdet menneske og menneske imellem og
folk og folk imellem er i dag allerede i
princippet ordnet. Vi har lovparagraffer
for enhver ting. Nu udvider menneskets væ=
sen sig. Efterhånden som det vokser ud 0=
ver familiens, stammens og folkets kreds og
begynder at spille ind i den ganske Jords
daglige liv, har det i dag næsten nået
planeterne. Mennesket ved, at planetkræfter=
ne spiller ind i dets daglige liv, og søger
at regulere dette gensidige forhold og få
det i sin egen hånd, som man fordum ordnede
forholdet menneske og menneske imellem og

3

mellem folkene. Venus' kærlighedskræf=
ter, Mars' kampkræfter, Jupiters givende
kræfter, den bevægelige og arbejdsomme
Merkurs kræfter, den formende, fæstnende
Månes kræfter og endelig Saturns karma=
udløsning er i vort liv realiteter, som
vore medarbejdere og vort husgeråd, og
vi er nødt til at regne med dem. Først
behersker planeterne oSjthi de tjener in=
gen anden end Solen, der er deres åndelige
midtpunkt. Vejen til beherskelse af pla=
neterne går gennem selvbeherskelse j thi
i selvbeherskelsen stiller vi os urokke=
ligt i vort eget åndelige midtpunkt. De
planetariske disharmonier spiller bold med
de ubeherskede j men tjene os kan planeter=
ne kun i samme grad, som vi selv bliver
som Sole.

Mange menneskers væsen har nået at ud=
vide sig til Uranus og Neptun, og deres
liver velsignet af de altid fornyende
kræfter, der udstrømmer fra disse planeter.
Andres væsen har udvidet sig næsten til
fixstjernerne. De oplever først anelses=
fuldt den store kreds med sine tolv kraft=
felter, der svinger med Solen, og den, der
er vidtfavnende nok i sit væsen, sænker
sig derved ned i hvert af disse kraftfel=
ter og modtager gennem dem en indvielse.
Vi kan også med et andet billede sige:
Han modtager efterhånden livets brød fra
hver af de tolv himmelske kurve, der bøjer
sig hen imod ham, og hver gave sætter ham
igen i stand til at modtage den næste, el=
ler han bliver som Herkules stillet over
for tolv opgaver. Derigennem soner han sin
skYld, forvandler det mørke i sine omgi=
velser og kommer til indre fuldendelse.



4

Kredsens tolv kraftfelter kulmine=
rer alle i midtpunktet, og dette midtpunkt
er Solen. Sluttelig er derfor de to~v

kraftfelter kun at forstå ud fra den ånde=
lige sol, og dens opgaver, prøvelser og ind=
vielser fører åndsvidenskabseleven til vort
Solsystem.

Efter dette blik på helheden vil vi nu
beskæftige os med den enkelte måned - eller
det enkelte tegn.

Vi går derfor fra tegn til tegn og ta=
ger vore ydre og indre oplevelser i øjesyn,
såvel det store som det tilsyneladende ube~
tydelige.

De følgende betragtninger er ikke be=
regnet som lekture, men 80m anvisninger, en=
hver k~n fordybe sig i og efterprøve på sit
eget livs forhold. Det skal her kun antydes,
hvorledes det daglige livs øvelser kan gri=
bes an. At øve dette praktisk står enhver
frit.

De første dage i hvert tegn, (tegnene
skifter ikke med måneder~e, men mellem den
19. og 24.) er især egnet til at blive klar
over dets væsen i. Det første, eleven skal
tænke på i den ny måned, er at blive klar
over, hvilken opgave og hvilket væsen det
nye tegn indebærer, så at han kan forstå
det. Her begynder først og fre~est besvær=
ligheder af mere ydre art at sætte ind,
og de fortæller eleven, hvad han endnu
mangler for praktisk at kunne gennemføre
den allerede forestående opgave. Rar han
overvundet disse vanskeligheder, da kan han
i den anden halvdel af dette tegn virke med
held ud fra dets kræfter.

---0(0)0---
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V Æ D D E R E N.....................................

21. Marts - 20. April.

Den 21. Marts sætter Vædderen ind. Ildens
element angriber nu det, som vandets ele=
ment (det foregående tegn) skabte. Vandet
er som et spejl: Det viser eleven hans
svagheder og de derunder opstående uren=
heder i hans væsen. Når Vædderens tid
sætter ind, begynder dette billede at
brænde i ham, d.v.s. han bliver på det dy=
beste rystet over, hvad han da ser i sig
selv. Han ser sig selv ganske usminket og
erkender, at hans væsen hæver sig som et
vrængbillede fra livets baggrund. Han er=
kender, at han er umenneskelig. Ganske
bortset fra denne eller hin skyld, hvis
størrelse han først nu bliver klar over,
og som falder på hans sjæl, opfylder be=
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vidstheden om at have forladt livsloven
ham med usigelig smerte og anger, og ego=
et i ham græder over begæret og synden i
hans lavere bærer (natur), som har gjort
fortræd. Han føler sig fordærvet og ryg=
gesløs og beder dog stadig:"Forvis mig
ikke fra Dit ansigt, og tag ikke Din hel=
lige ånd fra mig." - Hvis eleven er i
stand til at fastholde denne bøn, vil han
finde, at han kan løse sig fra sin lavere
naturs vrængbillede. Han stiger op over
det og står nu frit over for det. Hans
anskuelser er vel nok de samme, og dog
når de ikke mere den befriede. Med tiden
vil billedet helt forsvinde.

Dette er tærskel-oplevelsen. Ens e=
get vrængbillede er tærskelens vogter;
det må enhver have set, før han opnår gud=
dommelig frihed. Den, som endnu er vokset
helt sammen med sin lavere natur, ser det
ikke. Først den, der kan tage afstand fra
den, ser det stående foran sig. - Den,
der kan se Tærskelens vogter, har store
muligheder. Denne indre oplavelse er den
"stille uges" egentlige indhold.

Naturligvis kan og vil mange ikke se
sig selv således, som de virkelig er, og
dyb anger er der for dem ikke tale om.
Her former oplevelsen sig da anderledes.
Dc oplever måske et indgribende uheld, el=
ler de anretter en ulykke, de ved ikke
selv hvorledes. - Det åbner deres øjne. _
De erkender, at der er~oget i deres nu=
værende indstilling, som ikke stemmer, og
nu falder det ene slør efter det andet.
Enhver vundet erkendelse bliver til et
strålende lys i underbevidsthedens dybere
aflejringer. - Der opruller sig et sygt
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kompleks, som dette menneskes væsen hele
dets liv har haft, uden at det vidste
det; men nu bliver dets væsen sundt. Ved
modne elever skal der kun en forholdsvis
uQetydelig tildragelse til for at fremdra=
ge og opløse et sådant kompleks. Andre i=
gen oplever gennem deres omgivelser uhør=
te ydmygelser. Deres skam kommer på en el=
ler anden måde for en dag. De drives af
deres skæbnes lænkende magter, til de
står "nøgne og blottede". - Nogle vil op=
retholde den menneskelige stolthed og
sønderbrydes. Andre er i stand til at op=
give sig selv og som børn lade sig falde
i Faderens skød. De oplever, hvad en digter
udtrykte i ord:"Men da tog Du dem i Dit
skød! II. De, som før blev drevet, føler sig
nu omgivet af beskyttende, bærende Fader=
kræfter. Udadtil er de så ubeskyttede, at
enhver kan give dem et spark, og dog er
de uangribelige og oplever, at man bøjer
sig for dem. Det kommer af deres Ikke-væ=
ren og af, at de i sandhed er Guds børn.
De står næsten i deres Påske-oplevelse.

Påske fuldbyrdes på den første søn=
dag efter Forårs-fuldmåne. - Forårsfuld=
månen er ladet med Solenergi som ingen an=
den, og bag ved den stærke energi fra den
ydre Sol står lige så stærke åndelige Sol
kræfter. Den åndelige Sols virkninger sæt=
ter ind, når Månen begynder at aftage, og
den bliver fra ovenomtalte Søndag båret
og ledsaget af det bedste. Derfor kan der
på den første Søndag efter Forårsfuldmpne
ske uhyre meget. Tildragelserne i tiden
før Påske bliver af den åndelige Sol båret
op på højdepunktet, og d~t åndelige lys
bryder nu igennem.
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Påskeoplevelsen er der en gøren sig
fri for sig selv. Som eleven i "Den stille
Uge" bliver overvældet af sin egen uren=
hed, således kan han nu blive overvældet
af indre klarhed og opleve forløsningens
lykke. - I Juletiden sænkede guddommelige
kræfter sig i ham. Nu bryder de igennem de
skaller om hans væsen, som er blevet gen=
nemsigtige, og åbenbarer sig. Påske-ople=
velsen er forløberen for genfødselen. Me=
dens eleven modnes til fuldendelse, brin=
ger Påsketiden ham år efter år oplevelser,
som mere eller mindre tydeligt spejler gen=
fødeIsens forløb. Han føler sig i dagevis
ganske fri for enhver karmisk belastning,
fra jeg-betonet følelse og bånd og for
trivielt tankeindhold. Kun det urbilled=
lige er der og følelsen af at være kærlig=
hedsfuld mod alt, hvad der træder ham i
møde. Eller han føler, hvorledes hans end=
nu hæmmede Væsen åbnes, udfolder sig og
derved bliver strålende og givende, således
som Jorden til Påske åbner sig, og en bro=
get rigdom bryder frem af den.

Eller eleven har en indre Solopgangs=
oplevelse. Han oplever, hvorledes hans men=
neskelige, ofte endnu ængstelige hjerte
for~andler sig til en Sol, som giver en
stralende ren kærlighedskraft, der har
skabt alt, og som sammenholder alt i det
inderste. Han føler, hvorledes dette hjer=
te nu står over hans lavere natur, som So=
len over Jorden. Videre oplever man, at
hans lavere naturs nederste del er forank=
ret i hans legeme. Her er den grav, i hvil=
ken han har ligget, men som gennem oplevel=
serne i tiden før Påske er blevet mægtigt
gennemrystet, Der er trukket en sten fra
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gravens dør; der er skabt en mulighed for
at forlade denne grav. Eleven oplever, at
hans hjertes sol fører ham ud af graven.
- Men ikke enhver kan således uden videre
træde ud. Mange er endnu bundet af grav=
klæderne, d.v.s. der hefter endnu nogen
arvesynd ved dem. De har endnu ikke den
fordrede lethed; men de kender nu mulig=
hederne og vil hvert år afføre sig nogle
af gravklæderne, til der ikke er mere, der
kan hindre deres udtræden.
Fordi åndelige kræfter ved Påsketid åbenba=
rer sig i det oversanselige, når eleven i
denne tid til æther-oplevelsen; men han
må ikke glemme, at denne genfødsel kun
spejler og snart forsvinder igen. Genfø=
delsen omfatter hele elevens væsen og gi=
ver en bevidsthedsudfoldelse og en væsens=
forvandling, som ikke mere kan gå tabt.

Det menneske, som Påsketiden ikke
bringer indre kamp med udløsning i åndelig
klarhed, hringer den måske en lettelse i de
ydre forhold. Også i denne henseende kan
graven åbnes for os, kan byde os nye, ly=
sere muligheder. - Det kan være en sten,
der ligger mellem os og vore medmennesker,
der bliver væltet bort. Når en ydre begi=
venhed er mulig, så er det et tegn på, at
der også i menneskets indre væsen er løst
noget, selvom det ikke er det selv be=
vids t. -

Kun ud fra en indre frihed kommer en
ydre befrielse tilos.
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som blev givet os gennem Påskeoplevelsen,
skal vi nu give til alle og opofre os for
det daglige livs ting, de mindste og de
ubetydeligste, men strålende, som Solen
gør det. Eleven oplever nu, at der gives
en kærlighed til tingene og tildragel=
serne og en ærefrygt for dem. Denne ære=
frygt - og kun den - åbenbarer tingenes
væsen. Eleven lader sig nu underrette af
tingene, idet han i ærefrygt lader dem
virke på sig, og han lærer at aflytte sine
omgivelsers behov. Han vokser sammen med
tingene, han er væsensforbundet med dem.
Den, der under Tyren er i stand til at vir=
ke ind i sine omgivelser, sin jord (Tyrens
element er jorden), vokser imod et uhyre
arbejdsfelt som Solen og bliver belært om
det sande grundlag for rigtigt arbejde.
Det kommer ikke an på at have gjort mest
muligt. Det kommer an på at give substans.
Denne substans er kittet, som sammenholder
alt og gør alt bekymringsløst voksende. I
dag er man indstillet på at producere meget,
og derfor må der mekaniseres. Men mekanise=
ringen dræber livskimene, og endelig kommer
man til det punkt, hvor der intet er mere.
Man har nemlig i dag glemt Tyrens andet a=
spekt, Koen, den alt nærende ko. Det, som
ernæres, vokser og udfylder sig af sig selv,
og deraf kommer rigdom og fylde. Dette for
alt arbejde og al rigtig organisation grund=
læggende princip træder eleven i møde under
Tyren, og han kan forsøge at udarbejde det
under Tyren i sin hjemlige kreds, så vidt
som de i dag herskende livsforhold tillader
det. Eleven lærer endvidere, at arbejdet
ikke er en renden rundt med tingene, en gø=
ren med dem, hvad man vil. Det rette arbej=
de bliver fuldbragt i lydhørhed mod tingenes

21. Maj.21. April

T ~, R E N .

. Vædderen bragte Solopgangsoplevelsen
l arets morgenstund. Eleven oplevede sit e=
get h~ert~ som Solen. Hvad sker der nu vide=
re, nar Vl den 21. April glider over i Ty=
rens tegn? Svaret finder vi let, når vi tæn=
ker os en morgenstund. Solen står op _ og
da? - - - da begynder den at skinne. Den ~
lægger ~in str~lende kraft, sin livsomspæn=
~ende rl~dom, l hver ting. Den ofrer sig
for alle. Den ligger udbredt for alle og i
alle. I enhver plante befordrer den dennes
e~et.væsen: På æbletræet udvikles æblerne,
p~ tldselen tidslerne. Den plejer alle og
glv~r alle af sin substans. Den skaber umå=
dellgt, og alt vokser og udvikler sig mod
den. Her har vi.vort urbillede og forbille=
de for Tyrens maned. I den frihed og kraft,
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indre væsen. Enhver anden form for arbejde
fører i sidste instans kun til fo~virring

eller sammenbrud af det, som man ned så
stor møje har skabt. Kun det, son er ble=
vet til i det indre, kan blive a: varig=
hed.

Hvorledes erkender nu eleve!1, om han
tilfredsstiller Tyrens fordringe~ på sit
trin? Svaret gives ham af de ydr3 livsfor=
meI' og af hans velbefindende i T7rens må=
ned. Den, der kan være et solbeskinnet
midtpunkt for sine omgivelser, for ham for=
vandler omgivelserne sig til en blomstren=
de have. Enhver lejlighed til at gøre no=
get byder sig for ham som en skør. blomst,
og han kan hengive sig til den og pleje
den med ærefrygt. Enhver lejlighed til at
gøre noget gør ham lykkelig, forci han
derigennem oplever det væsentlige, den le=
vende væven fra menneske til menneske og
fra menneske til ting •• Alt gråt, 0verdagen,
er forsvundet fra hans liv; thi enhver
funktion bliver oprindelig og livskraftig.
Alt, hvad han tager fat på, lykkes for ham;
thi hans dybe viden om tingene giver ham
den rette dygtighed. Mangel på :ord-dyg=
tighed er mangel på kærlighed og hengivel=
se. - Man vandrer bogstavelig talt i en
blomstrende have. -

Også evangeliet lader efter hans op=
standelse Kristus Jesus vandre i en have,
hvor Maria Magdalene ser ham som gartner.
Denne vandren i haven kan enhver elev - om
også kun relativt - opleve efter opstandel=
sen af graven. Når den zoologiske have i os
er overvundet, blomstrer en rosenhave om os.
Før P~ske-oplevelsen var den lavere del af
elevens legeme slangeboet, den zoologiske
have, i hvilken hans stræben efter evighe=
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d nS værdier faldt ned; den var den tunge,e .
døde grav, som ikke vilde lade Slg gen=

emlyse af den åndelige Sol; den var blykl
n . 'l hklumpen, der hang pa ham; men nu 1Ø er an,
at også hans legemes lavere del modtager
livskræfterne. Som barnet gennem navle=
strengen er forbundet med moderens nærende
legeme, således føler han sig nu efter.
renselsen netop forbundet med de forfrl=
skende, Altet opfyldende livskræfter. Ver=
denstræets mysterie~ åbenbarer sig for ham.
Han føler, at han vJkser på Verdenstræet.
Dets rigdom strømmer imod ham, og fra den
blomstrer rosenhaven.

Kan eleven ikke løse Tyrens opgave,
da synes det daglige liv i denne tid for
ham som et tornet krat. Fordi han ikke kan
lytte sig ind i det, ved han intet om det
og dets væsen. Han griber alting forkert
an, og hvad han gø~, mislykkes. Fordi han
ikke gennemtrænger forholdene med sin
hjertekraft, føjer de sig ikke ind i hin=
anden, og han støder sig på deres kanter.
Magelighed, desorientering og hjerteløshed
i det små har netop under Tyren sine grimme
følger. Mennesket ?øler sig fanget af dage=
nes begivenheder og jaget af de altid uven=
tet fremtrædende forandringer, og dog kan
det også under sådanne ydre forhold være
i en blomstrende tave.

For rigtigt at få Majtid er det ikke
nødvendigt at vandre ud i den blomstrende
natur. Man har først løst opgaven, når man
kan forvandle de njemlige for hold til en
blomstrende have. Mange overgiver sig un=
der Tyren til det jordiske livs sødme, så=
ledes som Foråret skænker sin rigdom. Der=
efter må jo også komme en opvågnen, og man
tænker sørgmodigt på "engang i Maj". -
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Man har lige netop med begærlighed grebet
efter, hvad der var udfoldet, og man vil
ikke mere give det fra sig. Gennem begær=
ligheden bliver den fine væven fra væsen
til væsen, Verdenstræets åndedræt, øde=
lagt og forrevet, cg snart forvandler roser=
ne sig til giftblomster. Mennesket har gen=
nem sin begærlighed inficeret sig selv. _
Intet er mere kysk og selvfølgeligt end
skønhed (her Majs livssødme og skønhed),
og dog hidser netcp skønhed til begærlig=
hed og ukyskhed. ~ntet er så hurtigt som
overgangen fra godt til ondt. Det er en af
Tyrens erfaringemuligheder, den måned, der
bringer os så megen skønhed. - Den, der
vil undgå denne erfaring, må vogte sig for
r u s e n. Han står i ærefrygt for det, som
nu fuldbyrdes på Jorden. Guddommelige kær=
lighedskræfter, som eleven rent åndeligt
modtog i Vædderen, fæstnes nu til Jorden;
understøttet a: naturkræfterne gennemtræn=
ger de denne og arbejder på den spirende
sæd. Haver og rrBrker står foran den store
fødsel, og det er en meget hellig tildragel=
se, der forbinder os med Jorden; men den,
der i stedet fer at være i ærefrygt med e=
gen hånd gribe~ ind i den netop nu signede
Jord for at be~use sig i den hellige til=
dragelses opst~gende åndedrag, han vanhel=
liger foråret cg forspilder den kommende må=
neds store muligheder. - Tyren befordrer føl=
somhedens kyskhed og megen hengivelse. Den,
der endnu ikke kan blive sine omgivelsers
solbeskinnede midtpunkt, og som ikke fandt
det bevidste forhold til Verdenstræet, kan
lære af planten i Foråret at udfolde sit væ=
sen varsomt og taknemmeligt som denne. Såle=
des skaber man store muligheder for det kom=
mende år.

- - - 000 - - -
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T V I L L I N G E R N E •
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22. Maj - 21. Juni.

Når Tvillingerne den 22. Maj sætter ind,
g~iber luftens stormende kræfter,in~ i den
stille verden og river alt op mea Sl~. A~t

skyder og spirer, træerne vil vokseolnd l
himlen, og mennesket mærker det ogsa. Det
føler sig forløst og løftet. Enhver er
"non plus ultra" for sig selv. Derfor lærer
man aldrig mennesker så godt at kende som ,

:> o b ' g fordlunder Tvillingerne. De aben arer Sl ,
'kk . nnem og man=deres natur nu let stl er 1ge ,

gen en skranke bliver gennembrudt. Enhver,
der har møje med at tøjle sit tempera~ent~

må under Tvillingernes tegn være særIlg pa
vagt. Den derimod, der altid er hæmmet ~g

let lQder sig trykke og indsnævre, som lkke
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rigtig kan give udtryk for det, som netop nu
:nodlles i ham, oplever HU e:l befrielse. Tvil:::
lingerne givor ham den lejlighedI som han
ellers maneler, og han vokser uhæmmet op 0=
ver sig selv.

Tvillingerne er en mægtig, løftende
kraft, Plan~erne strækker sig og oliver så
store, som de overhovedet kan blive. I de
næst8 tegn vender de iGen deres kræfter ind:::
efte~. Den højeste grad er nået, 'g også
menneskene l~fter sie i Tvillingerne så højt,
son de ~\:::tn na,

Det at strejfe i vidderne pirrer men=
nesket l enten det nu bogstaveligt talt van=
drer, eller det forsker olIer studerer for
at erobre nye liv6- eller visdomsamråder. _
Der afholdes møder ae kongresser, og man
griber efter muligheder, som man før næppe
dristede sig til at røre ved. Man kan nu
fatte geniale planer om at omstyrte eller
f~r~y det bestående; men man kan dog også
mls~e fodfæstet og forvilde si~ ind i Uto=
pier, Tvillingerne har en uhyre skabende
kraft. Tanke føjer Sig til tanke, tildra=
gelse til tildragelse, og mennesket har
pludselig fået noget håndgribeligt; som det
længe har stræbt efter. Resultatet af dets
hidtidige nnstre:lgelser og fejl tager skik=
kelse: Der ~r blevet noget ud af det.

Andsv~denskabens elever oplever disse
Tvilling-kræfter, som selv det ube7idste
m~nn~ske dårligt kan unddrage sig, med sær=
llg lntensitet. Elevens væsen er allerede
højn~t gennem meditationskræfterne, som han
har lndbygget, og hans muligheder har en
ganske anden radius. F~ren for ham ligger
nu deri, at han i indre højspænding og i
f~lelsen af kraft stormer forbi det egent=
llge og hen til det uvirkelige, eller af de
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mange muligheder, sem træder ham i møde,
vælger en forkert. Denne fare vedbliver at
bestå lige så længe, som han - trods sit
ubetingede ønske om kun at tjene sagen 
dog stadig har egensind og egenvilje i
sig. For ham gælder advarslen fra "Lys
på Vejen" (Mabel Col:ins), at han bør agte
på den indre stridsrrand;
- "Se ud efter ham, at du ikke i kam=
pens hast og hede i:er forbi ham. Ikke vil
Han kende dig, dersom du ikke erkender
H a m!"

lffider Tvillinge~ne kan eleven gøre
dårskaber, som han: årevis må lide under.
Under Tvillingernes oefriende indflydelse
kan dog også ydre og indre skranker falde.
Ligesom Tvillinge-mÅneden er rig på uvejr,
således har denne befrielses forgænger også
ofte en stormende, uvejrsagtig karakter og
udlader sig i psykis~e katastrofer eller i
sådanne, der angår cet ydre liv.

Skrankerne i e:evens væsen spærrer
ham adgangen til Guns nærværelse. Når dis=
se nu i Tvillingerne er faldet eller i det
mindste midlertidi[ fjernet, kommer eleven
ikke sjældent lige til Pinsen, båret å den
højere bevidsthed, :or første gang frem
til oplevelsen af guddommeligt fællesskab.
Hermed har mysteriet åbnet sig for ham, og
han vil aldrig mere tvivle om al tilværel=
ses levende urgrund, fra hvilken alt er ud:::
gået, og med hvilken alting hvert øjeblik
forener sig, fordi han i det mindste forbi=
gående har oplevet dens allestedsnærværelse.

Enhver kan under Tvillingerne (to) op=
leve modsætningerne: lige ved målet eller
ganske forvildet - himmelhøjt jublende el=
ler til døden bedrøvet, - i det gode eller
det onde hævet til det yderste, engel el=
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ler djævel, præstinde eller heks.
Den, der trods den stærke extraversion

i denne stormende tid når til oplevelse af
det indre fællesskab, erkender nu en anden
kraftstrøm, stormens guddommelige tvilling,
der nu beskytter natur og mennesker. Hvor
det lavere rører sig, der sænker det høj=
ere sig imod det, og luften, Elohims klæd=
ning, leder disse glødende kraftstrømme.
Det er Pinsebruset, som Det Ny Testamente
taler om. Det er"velsignelsens mægtige
strømme", som digteren taler om. Den gud=
dommelige og den jordiske Tvilling vil
række hinanden hånden, d.v.s. det guddomme=
li~e søger et kar, efter rene, glødende
skale, som det kan udtømme sig i og som.. ,
glver det abenbaringsmuligheder, og det la=
vere åbner sig for det højere og optager det
i sig. Om en elev, der havde oplevet en så=
dan forening i sig selv, siger det guddom=
rnelige i Bhagavad Gita:"H a n forherligede
m i g og blev gennem m i g forklaret".

Under Tyren fæstnedes guddommeligt til
jordisk, i Tvillingerne fuldbyrdes denne
formæling. Det er ekstasens tid en tid. "hvor and og stof blandes.

Igen ligger den fare nær at henfalde
til rus-oplevelsen. Den, der under Tyren
ikke modstod denne fare, bukker under i
Tvillingerne; thi her mister han skelneev=
nen. Se~v den lavere-menneskelige oplevelse
er nu sa stærkt forklaret af en himmelsk
glans, at den let kan blive forvekslet med
en åndelig oplevelse. Således lader eleven
sig vildlede, såfremt han ikke formår at
skelne.

. Kan han skelne, da erkender han tyde=
llgt begge Tvillinger: På den ene side hans
menneskelige - ofte f o r menneskelige-
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væsen, og på den anden side det vordende,
højere Jeg. Dette er uovervindeligt og
fredfyldt, besiddelsesløst og forbundet
med alt. Det står o v e r alt, og er
dog i alt. Det er i travl virksomhed
og er dog freden selv. Det er et centrum
for den hvide kraft og dog ikke i og for
sig for hånden.

For hvert år lærer eleven bedre at
forbinde sin menneskebevidsthed med sit
højere Jegs bevidsthed.

oo-o
-:-0-:-o-o

o
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............................K R E B S E N.

ger hun nu over alle de jordiske kræfter,
rU • d dsom hun har frembragt. Halvaret med de u a =
virkende kræfter ligger nu b~g os. Det brag=
te meget arbejde, en skaben l det ydre og
dermed forbundet et krav, et ønske, en livs=
hunger, som gør sig gældende på alle måder.
I Krebsen står vi ved slutningen af denne
tid. Vi står i tidens fylde og tør roligt
lade alt modnes i os. Det store under i den=
ne tid er den indre befrielsestilstand, den
indre hvile efter uroen, det at vi står for=
an et:"Se, det er nået!". Det giver os en
følelse af sikkerhed. Den ene oplever den
rent materielt, den anden oplever det i Bud=
dhi - verdenssjælen.

Krebsens mysterium, det at stå stille
og vende om, er så enkelt og så altomfatten=
de, og dog har mange ingen adgang til denne
ild. Den er slukket for dem, fordi de i de=
res subjektive, ukosmiske oplevelser modta=
ger ganske anderledes. Mange kan ikke dæmme
op for de sidste ugers overstrømmende ople=
velser. Denne overstrømmen er nu ikke beret=
tiget mere. Den bliver nu til udskejelse.
De mange mennesker, der beruser sig i natu=
ren på denne årstid, ved ikke, at de er ud=
svævende. De tror, at de på denne måde
styrker sig til den kommende vinters an=
strengeIser, og så er sagen dog den, at de
svækkes, idet de forøder de fine væsenssub=
stanser, som de behøver til opbygning. De
forsømmer nu at modnes, og derfor mangler
de noget i det næste år, noget, som de da
ikke kan få. De tror at forstå naturen ng
at være natur forbundne og handler dog imod
naturen. Derfor tjener naturen dem ikke,
men skader dem snarere, idet den vampyrise=
rer dem. Den rette indstilling finder man
her kun gennem ærefrygt og taknemmelighed.

22. Juli22. Juni

Vi forlader Tvillingerne, og Krebsen
optager os. Alt er nu som forvandlet. Nu be=
gynder en jævn, vedholdende bevægelse nedad,
som lægger sig dæmpende over Tvillingernes
overstrømmende liv. Solen, som i det sidste
halve år stadig er steget højere, står nu
stille og lægger sit løb om. (Sommersolhverv)
De kræfter, som frembragte planternes vækst,
vender sig nu også indefter og bevirker no=
get andet, nemlig modning.

Ved Juletid oplevede vi fornemmende vor.
moder, Jorden. Hun, den jordiske, modtog
guddommeligt lys. Nu - efter et halvt års
forløb - oplever vi hende i hendes fulde
pragt, og som en høne over sine kyllinger
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bevidste, - nu kun de bevidste. Krebsens e=
t Vandet, og i Krebsens vand spej=lemen er

ler kun det sig, som kan skues med det in=

dr e øje. . .
Apokalyptikeren Johannes skrev l Sln

Åhenbaring, Jacob Boh~e talte om Guds hem=
melighed, og H. P. Blavats~y oprul~ed~ fo~_
Aftenlandene i "Den hemmellge Lære otllb~l-

elsens og forgængelighedens love. Andsvl=
v t d' " badenskabseleven vil finde, a lsse a~en .=
ringsskrifter netop berører ham vældlgt lo
Krebsen, at de på denne tid især er fors~a=

elige for ham, og at han nu er i stand tll
at leve med i, hvorledes Himmelens kræfter
bevæger sig.

Den, der blot kan modnes i Krebsen, har
intet andet at gøre end blot at adlyde na=
turen. For eleven er det kun den første del
af opgaven. Hele hans opgave ligger i for=
ståelsen af bogstaverne I - O-A.

"Ioanes" navn: Ud fra I, det indre af
hans væsen udvider og udfolder han sig til
O det sto;e menneske, og til slut til det, . .
guddommelige A - Faderen. Han henglver Slg
i Faderen og opfyldes i Ham. Det er det ful=
de omfang af Johannesfesten.

Johannes-mennesket har nået al kunnen.
Det betyder mere og virker mere end andre.
Det er ikke hæmmet, mangler ikke dette el=
ler hint, og det hugger sin separattilvæ=
relses prægtige træ med dets fuldmodne
frugter af menneskelige færdigheder,af. D:t
ødelægger det. Ud fra stumperne sprlnger ~

det næste vintersolhverv det sarte skud tll
et Gudsbarn.

Krebsens lover offerets lov. Her er
alt nået og her må også alt igen ofres.

'o o k '"Løsenet er:"Jeg ma aftage - Han ma vo se.
Hvor har eleven sat ind med dette offer?
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Man tier over for naturens væren og lægger
intet ind i den. Den, der indstiller sig
således, vil mærke, at også han nu må gå
efter det indre, men ikke må miste sit
midtpunkt trods den inderlige forbindelse
med alt, hvad der omgiver ham. Andre er u=
mættelige efter naturen. De vil stadig dra=
ge noget til sig, lægger stadig nye planer,
finder aldrig ro. Heller ikke de finder no=
gen adgang til Krebsens mysterium. Modnin=
gen er en dyb, indvendig proces, og den bli
ver forstyrret gennem enhver ydre aktivitet.
Maven fordøjer ikke godt, hvis man hele ti=
den tilfører den ny næring, og på samme måde
kan mennesket kun modnes, når det ikke ~8=

standig griber efter det nye. En såd~n mod=
ningstid forløber tilsyneladende nytteløst
og indholdsløst, men er dog af uhyre betyd=
ning. Man må opofre sig i den.

Efter samme målestok, hvorefter vi mod=
nes, gennemskuer vi vore forrige vildfarel=
ser. Det modner erkendelsen. Denne erkendel=
se er rosen, om hvilken Rosenkreuzeren siger
at den blomstrer på hans kors. Eller det hed
der, at tornekrattet bliver en rosenhæk.
Vildfarelsen forvandler Sig til erkendelse.
Enhver grundlæggende vildfarelse lukker den
ganske verden for os; thi gennem disse vild=
farelsens briller ser vi alt bagvendt. Når
derfor erkendelsen først engang har åbnet
sig i Krebsen, begynder den ene erkendelse
efter den anden at åbenbare sig, og en in=
dre skuen - ind bag tingenes væsen - ind i
Johannes' rige, åbner Sig for os. Som døren
var åben i vintersolhvervet, og lysets kræf=
ter sænkede sig ned mod Jorden, således løf=
tes et slør i sommersolhvervet ind til Jo=
hanni og lader dem, der kan se, skue bag
dette slør. Ved Juletid modtager også de u=
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På det sted, hvor han er stor, hvor hans
evner og muligheder er. Johannes-offeret
undergraver altid elevens ydre, borgerlige
eksistens. Det er naturligt, at ikke et=
hvert af disse ofre er i deres fulde om=
fang; det største offer bringes kun af dem,
der er særlig store og stærke i en eller
anden henseende, de, der fra I, det indre
af deres væsen, stiger tilO, det store men=
neske. Der gives i vor modne tid især man=
ge, som har nået det store menneskes, halv=
gudens, trin.

Men mange må standse på dette trin,
fordi de skal løse deres menneskehedsopga=
ve. Andre må forlade det, fordi det ikke
er det sidste trin, der kan nås af menne=
sker. Paulus og Peter blev stående på det
store menneskes trin. Som de store menne=
sker, de var, rejste de den kristne kirkes
ydre tygning; men fra deres halvgudesta=
dium strømmer også de fejl, som undergraver
deres værk. Johannes, den genfødte, har a=
lene løst Krebsens opgave. Han voksede ud
over Johannes den Døber og blev levende i
Solånden.

o
= = = = 000 = = = =

o
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L ø V E N.

23. Juli - 23. August

Under Løven gør vi en overraskende op=
dageIse. Den viser nemlig allerede, hvad de
indadvendte naturkræfter har bevirket. Ikke
blot i det modne er det fuldendt, nej, det
er også synligt i træernes knopper, som i
det nye år skal blive til nye grene. Her
mødes begyndelse og ende, og medens eleven
i den forløbne måned, i Krebsen, løftede
sløret og kastede et blik ind i Guds hemme=
lighedsfulde værksted, føler han sig nu ved
indtrædelsen i Løven nedsænket i Ur-kraften,
der skaber alt, og som igen ødelægger det
skabte ved ilden. Af Ur-ildens glød former
alt sig. En gnist af denne levende glød ar=
bejder i enhver form. Før havde den in~et

liv. Verdensilden gør sluttelig ende pa alt.
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Yderligere gennemglødes mennesket nu af
højsommerens hede; af og til kan det næp=
pe udholde den. Hvorfor er det største
Solkraften, så uudholdeligt? Fordi man'
endnu er så svag, at man må forgå derunder.
Ildens Ur-kraft er også dom, Verdensdom,
folkedom, dom over den enkelte. Eleven
træder derfor ind i Løven med et indre be=
redskab. Han vil la2e dommen overgå sig og
lade sig løse af dommen og gennem dommen.
Han søger ikke at styrke sig for at være
væbnet mod angreb; men han er"barnlig" og
"ikk 'lI d II 'e-Vl en e • - Det formar han natur=
l~gv~s kun, når han har løst Krebs-opgaven
pa Slt eget trin. - Den lyder:"Jeg må af=
tage; ~an må vokse." Er dette sket i Kreb=
~en, ~a er han nu levende i "Jeg er", den
andellge Solkraft, og i denne kraft er han
~et med Faderen, eet med Ild-Urkraften, der
l Løven gennemgløder alt. Denne urkraft vil
da ikke brænde ham, men fylde ham med sin
varme, med sig selv. Gennem hans hjerte er
Sønnen, barnet, nu eet med Faderens hjerte
og derfor har han intet at frygte. '

Oplevelsen af Sol i Løve er en anden
o~levelse end oplevelsen af Påskesolen. Ved
:as~e oplevede eleven solopgangen. Han blev
l Slt eget hjerte bevidst om Sol- og Kri=
stuskraften og så skyggen af sin lavere na=
tur vig: tilbage for denne Sol. Han er der=
efter gaet igennem Johannesofferet, og nu
s~elter hans hjerte sammen med Faderens
hJerte. Han har Solen i ryggen, og ud fra
denne Solkraft bliver han Løven helten
~ærktøjet, gennem hvilket Fader;ns væse~ nu
abenbarer sig for andre. Således ser vi Lø=
vens muligheder og spørger os selv:"Hvor=
l:des kommer vi dem nærmere? For hvert år
maske et skridt, idet vi løser de forskelli=
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ge tegns opgave år for år på vort.eget trin.
Vi skal under Løven være "barnlige" og "ik=
ke-villende", da vil Faderen finde adgang
til vort hjerte. Vi kan iagttage, at træer=
ne nu sætter knopper til næste år. Også i
menneskets væsen knoppes det nu; men vi
skal ikke søge at påvlrke disse knopper. Vi
lænker derigennem vort væsen til falske ba=
ner. Vi kan intet gøre for at stille det un=
der den åndelige Sols velsignelse. Den rig=
tige indstilling giver Tersteegen i ordene:

"Som de sarte blomster villigt udfolder
sig, og Solen står stille, lad således mig,
stille og glad, fange dine stråler og lade
D i g virke."

Vi bliver os stedse bevidst, at bag den
ydre Sol står den åndelige Sol, Logos- og
Kristuskraften, og vi optager den i os med
taknemmelighed og ærefrygt. Vi er parat til
at optage så meget af denne solkraft i os,
at vi kan udstråle den hele året. Solkræf=
ter er hjertekræfter, og vi har nu mulighed
for at kunne udvide vort hjerte. Vi kan nu
bringe noget åbent og stort ind i forholdet
til vore medmennesker. Vi bemærker nu, at
vi stadig er meget ængstelige; men nu bleg=
ner disse ængstende bånd over for forbindel=
sen med den strålende, sejrrige hjerte- og
Solkraft. Vi føler os også sejrrige og ved,
at man kan overstråle alt. Derigennem bliver
vort hjerte stærkt og frygtløst. Vi forla=
der Løven med et løvehjerte.

Endnu en anden opgave er den, som sær=
lig bringes os i overgangen fra Krebs til
Løve, og som vi hvert år påny må stå overfor.
I Krebsen regerer Månen, i Løven Solen. Over=
gangen fra Krebs til Løve betyder, at vi går
Over fra måneagtig virken og stræben til sol
betonet. Månen er en drabant, der drejer sig
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om et fremmed midtpunkt. Den, der endnu
virker og arbejder månebetonet, anvender
et midtpunkt, om hvilket han kredser, og
fra hvilket han håber alt. Solen er et
livscentrum, og det menneske, der virker
solbetonet, virker ud fra centrum i sin
egen gudfarbundethed. Overgangen er meget
vanskelig, og den er lige svær for elever
i mandlige og i kvindelige legemer. Den
mandlige elever lykkelig for at skabe
sit eget arbejdsfelt, i hvilket han selv
er midtpunkt. Det åbner hans mandige na=
tur; men han forsømmer derved meget let
at hengive sig som et barn til Faderen og
gå op i ham. Han handler selv og lader ik=
ke den e n e handlen komme til orde. Han
smykker sig med det, som kun skulde være
tilstrømmet ham af guddommelig nåde og
bliver således forrædder mod værket: - Ele=
ven i det kvindelige legeme søger derimod
stadi~ et tilbedelsesværdigt midtpunkt,
som tlltaler hendes kvindelige natur, og
hentæres under at være stillet alene i
stedet for at smelte sammen med Faderen i
sit eget hjerte og blive selvvirkende cen=
trum. Eleven vil ikke have let ved at gå
over fra månebetonet til solbetonet virken
og søger derfor efter en mulighed for at
udsætte dette øjeblik.

Eleven kan her benytte Løvens kraft
til overvindelse. Gennem Løvekraften lærer
han at stå over for Månens kræfter.

- - - 0(0)0 - - -
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. J O M F R U E N.

24. August - 22. Sept.

Løven var dommen. Den dømte, idet den
drog eleven ind i sin ild, i den ydre, i den
sjælelige og i den åndelige Sols lys. - Hvem
kunde bestå der? Hvem kunde erholde det he=
le? Når Løvens tid er forbi, og eleven opta=
ger Jomfruens blødere rytme i sig, skal en=
hver standse og søge klart at fatte, hvorfor
netop han kom ind under dommen, - hvad denne
dom kan lære ham, og hvorledes han skal bære
sig ad for at frembringe en grundlæggende
forvandling. Eleven kommer derved ikke sjæl=
dent til den erkendelse, at han må begynde
et besværligt og langvarigt arbejde på sig
selv, et arbejde, som ikke kan undgås, og
han sætter ind med den grundighed og udhol=
denhed, som Jomfruen skænker ham.
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skal ødelægges, at udnytte de enkelte formål
målbevidst, at forarbejde dem og endelig at
videresende dem, eller med andre ord: at
lade dem flyde ind i samfundslivets cirku=
lerende strøm.

Det væsentligste moment er ikke svært
at fatte. Til Sol- 05 livskraften, som i
Tyren ofrede sig for tingene og alene gennem
deres væren kunde bringe alt til udfoldelse,
kommer noget nyt, nemlig Verdensfornuftens
bevidste fremtræden. Det bliver ikke alene
forlangt af eleven, at han skal kunne opof=
re sig i tingene - det lærte han allerede
under Tyren - men der forlanges af ham, at
han skal vokse så langt ind i Verdensfornuf=
ten og i livets mening, at han ud fra denne
verdensfornuft kan skelne, handle og give
begivenhederne det rette forløb. Nu vågner
en uhyre ansvarsfølelse i ham. Han føler
sig absolut ansvarlig for, at alt sker som
d , '
et skal og ma ske. Et indolent "lad gå" gi=

ves der ikke mere for ham. Han søger nøje at
udgrunde alle ting og forhold i sine omgi=
velser; thi en falsk indstilling er grunden
t~l mange fejl, og fejl må han ubetinget und=
ga.

o Når følelsen af absolut ansvarlighed
vagner i en elev, og indolens og bekvemmelig=
hed er overvundet, så er det et tegn på, at
han begynder at få Jomfruens modenhed. Den,
der helt kan optage Jomfruen i sig, bliver
hierarchisk, d.v.s. han virker som de ska=
bende kræfter fuldt bevidst og fuldt ansvar=
ligt på videreudviklingen af sin race i Ver=
dens fornuftens tjeneste og taler livets me=
ning. Der er allerede givet meget i hans
hånd, og han må også have kraft til at holde
det, og derfor bliver han gjort ansvarlig
derfor. Mulighederne for at åbenbare alle
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Mange, som under Løven har måttet op=
leve, at "himmelen" var vred, og erkende,
at denne vrede var retfærdig, vil nu i Jom=
fruens stilhed opdage, at "englene" tjener
ham i hans arbejde. Han erkender, at han
ikke var rigtig moden til at stå i lyset;
men han kan dog komme til elevskabet med
alle dets store muligheder og få hjælp fra
den åndelige verden. Eleven arbejder altså
med fuld tillid på sit lavere jeg, på jord
elementet i sig selv (Jomfruens element er
jorden.) Han arbejder med fuld tillid men

, '
ogsa med en anstrengelse, der grænser til
det overmenneskelige. Således bereder han
sig til den næste Julenatsgave.

Den, der tør opleve livets andet aspek
optagelsen i Faderens hjerte, vil også ople
ve Jomfruen anderledes. I Løven blev eleven
selvvirkende lys-centrum. Nu må han stille
denne evne til Jordens tjeneste. Vi går til=
bage ti~ overgangen mellem Vædder og Tyr.
Solen.glk ud af Vædder; i Tyr begyndte den
at sklnne. Gennem sin varme har den hjulpet
ethvert levende væsen til vækst og fulden=
d~lse: Overgangen mellem Løve og Jomfru er
l~ge~a. ~Jomf:uens opgaver er dog også andre.
Vl vll lorsta dem bedst, når vi ser på hva
der sker på denne årstid. Jomfruen er høst
måneden. Det, naturen har kunnet frembringe,
har den bragt frem. Denne proces har fundet
sin afslutning. Nu begynder en ny. Menne=
sket.griber efter det skabte og gør sig det
nyttlgt. I kraft af sin fornuft leder men=
nesk&t fra nu af, hvad der videre skal ske.
Det samler høsten ind. Det afgør, hvad der
er brugbart, og hvad der ikke kan anvendes.
Det ubrugelige bliver tilintetgjort, det
brugbare gemt. Her gælder det om at skaffe
egnet plads til enhver ting, for at intet
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disse kræfter i sig ligger gemt i Jomfruen.
Kræfterne står til vor rådighed. Det kommer
kun an.på~ hvor~ed:s vi anvender dem, og
naturllgvls ~gsa pa, om vi overhovedet er
dem voksne. Jomfruens anlæg for at afgøre
og prøve kan, hvis vi forlader fornuftens
grund og kommer uden for Guds nærværelse
f~rvandles til ond og sønderbrydende kri:
tlk. Man roder i sina egne følelser. Man
roder, men kan intet ·ordne. Man kritise=
rer sine medmennesker. Man er selvretfær=
dig, og samlivet bliver ulideligt. Man
gør andre ansvarlige og glemmer derved at
erkende sig selv som den ansvarlige. Jom=
f~uen giver mulighed for at samle meget i
Slg; men til dette formål må han ikke ale=
n~ være rede til at optage. Man må også be=
sldde." kraften til forvandling. Hvis vi ik=
ke forvandler de mange indflydelser der
storme~ ~nd på os, hvis vi ikke kan 'fordøje
og asslm~lere dem, da vil de snart vise sig
som psyklske fordøjelsesforstyrrelser. I
J~mfruen~ som regerer maven, har vi lej=
llghed tll at tiltrække os sådanne psykiske
fordøjelsesbesværligheder, at lære dem at
kende og at overvinde dem. Vi vil betragte
dem nærmere.

Hvilke er de indflydelser som stor=
• o '

mer lnd pa os? Det er pligter og krav af
alle slag~. Sympati og antipati, fjendtlige
og gode, l det hele taget indflydelser, som
true~ os. ~o mere modtagelige vi er, j~ me=
re Ilder Vl derunder. Vi bliver sønderrevet.
Den første fordring består altså i at lære
a~ overvinde ømfindtlighaden. Det modtage=
llge.er et egocentrisk midtpunkt. Det er
en llnse, der optager alt i sig, og som
kaster det større tilbage. Det modne Jom=
frumenneske er ikke ømfindtligt, fordi det
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ser tingene fra et meget højere synspunkt,
overser og gennemskuer dem ud fra den i
enhver henseende forstående Verdensfornuft.
De tilsyneladende så forvirrede situationer
er klare for dette menneske. Det viser det
uvæsentlige tilbage, får tid til det væ=
sentlige og plejer ikke at optage mere, end
det kan fordøje." Hvad det optager i sig,
forvandler det, d.v.s. det bærer det i det
skjulte, optager det fuldt og helt i sig,
men ikke som martyr, - snarere som en, der
ganske bestemt ved, at han kan blive fær=
dig med det. Dette menneske gør noget andet
ud af det, - slette forhold gør han gQde, af
det værdiløse gør han guld. Det slette og
værdiløse giver han en ny substans ved og
gennem sit hjertes godhed, sit væsens harmo=
ni og den alt klarende fornuft. Derfor kan
der af det gamle og slette meget snart bli=
ve noget andet og bedre, og han er igen fri
til at optage nyt og til at forvandle. Når
vi rigtigt forstår dette, står det os uden
videre klart, at over Jomfruens trin modnes
ma~ til forløserens trin. Jomfruen dier det
hellige barn. Goethe med sin Sol i Jomfru
har givet os to skønne ord, som kan hjælpe
os over denne tids besværligheder:.

"Dag og nat berømmer.jeg menneskets
skæbne! - Tænker det stadig' det rette, er
det evig skønt og stort."

Det andet lyder:"Kun mennesket formår
det umulige. Det sk~lner, vælger og dømmer;

det kan give øjeblikket 'varighed."
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hører ofte om uheld, hører ofte om, at det
går nogen galt. Overalt, hvor der i opbyg=
ningen af året er gjort fejl, drager de
til slut den skarpeste afregning med sig.
Mod den, der har draget sig selv til ansvar,
anvender skæbnen dog ikke sit sværd. Eleven
fortsætter det arbejde, han begyndte under
Jomfruen. Han begyndte det med Jomfruens ud=
holdenhed. Han fører det nu videre igennem
med Michaels sværd. Han griber selv dette
sværd og bruger det mod sig selv. Vægten
fordrer, at også vi gør rent bord overalt
og forsoner os med vore medmennesker og vor
skæbne. Overalt, hvor det endnu ikke vil
stemme, må der endelig gennemføres en forso=
ning, og alt, hvad der ikke stemmer, må brin=
ges på Vægten. Her ligger tyngdepunktet.
Hvilken mængde af opgaver ligger der ikke
her for den enkelte. Hvert tegn stiller sin
specielle opgave. Bliver nu f. eks. forso=
ningens opgave ikke opfyldt netop i Vægten,
virker det meget værre, end hvis man til en
anden tid havde været uforsonlig. Det gamle
er jordbunden for det nye. Hvad skal der bli=
ve af det nye år, når dets jordbund, det
gamle, er forgiftet gennem fjendskab. Det
gamles gift bliver taget med ind i det nye.
Derfor netop nu fordringen om forsoning.
Hermed er Vægtens første opgave opridset.
D~n fører 0S derefter til en anden og tredie.
Vl har nu den anden for øje. Sammenlignet
med en epokes eller en rundes tidskreds sva=
rer Vægten til den dybeste hviletid. Det gam=
le er optaget i al værens skød, og det nye
er endnu ikke udgået fra det. Den, der er
naturforbundet, oplever i denne tid nogle
grå dage af en så dyb stilhed, at man tror,
Jordens hjerteslag står stille. Ud af somme=
rens pragt og høsttidens fylde bliver denne
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23. September - 23. Oktober.

Det gamle års høst er sikker. Hvad
har bragt af ydre goder, er bragt hjem, og
hvad mennesket i dette år indadtil vil kun=
ne nå, er bragt til en afslutning. Før det
nye år uåbenbaret sætter ine, stiller V~g=

tens Michaelikræfter og ska:fer rent bord.
Michaelitiden er årets afteL. Om aftenen
bliver der gjort orden efter dagens arbejde
Derfor fuldbyrdes nu en stor, almen træden
frem for Guds åsyn. Livet møder for sit ur=
billede, ur-livet. Set u~ fra urbilledet
viser mennesker og forho:d deres store for=
styrrethed. Ansigtets en~el er Set. Michael
og hans vrede udgyder sis nu over alt falskt
Domshandlingen, som satt9 ind under Løven,
tager her sit videre for:øb. Det er Michaels
sværd. Alt står nu unde~ en streng lov. Man
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hengivelse til alt sandt, stort og skønt mod=
nes i elevens sjæl beslutningen. Denne beslut=
ning er dikteret af det højere selvs herois=
me. Den følger i direkte linie menneskets
guddommelige bestemmelse og stiller de stør=
ste fordringer til hans personligheds præsta=
tion.

Ligesom en ny p~riode udåndes fra hvile=
perioden mellem epokerne, således kan eleven
udånde sin nye udvikling i sådanne beslutnin=
ger.

Vægtens beslutninger har en uhyre kim=
kraft. Gennem dem har eleven indadtil givet
sig selv en form og et billede og vokser med
tiden umærkeligt ind i det.

Meget snart erkender han nu, at han gen=
nem sit løfte - som gennem en fast streng 
er forbundet med ur-billedet, som han bandt
sig til. Gennem denne streng bliver han un=
dervist om sandheden, og det falder ham nu
slet ikke mere så svært, ikke mere at falde
ud af denne forbindelse.
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stilhed ganske naturligt tilført mennesket
Det fysiske menneske fylder det med vemod.
Det ser alt omkring sig visne. Det er en
3tor nøds værk. Den, der bliver grebet af
denne vemod, er selv endnu bundet af døden
spøgelse. Han er endnu ikke i stand til at
opleve, hvorledes det egentlige,evige al
tid forbliver levende, selv ved det ydre,
forgængeliges død. Han ved endnu ikke, at
der ikke gives nOben død. Den, der kan føl
ge denne tildragelse, går nu sit eget høj=
ere selv i møde. Han modtager en stor, in=
dre klarhed, ofte forbundet med følelsen a
indre lethed. Mange oplever nu for første
gang Guds nærværelse som noget umiddelbart
og virkeligt, og selvom denne oplevelse
kun var forbigående, så har det dog modtag
den ufravigelige vished om den åndelige ve
dens tilstedeværelse. Han kender nu til G~

forbundethed, til enhed og fællesskab, til
hellighed, klarhed og styrke. Han kan i de
ne tid ikke mere trivielt lade stå til, ha
trænger til at leve og handle "præsteligt"
Den anden af Vægtens opgaver består altså
deri at finde ind til sin egen væsenskerne
og til tilværelsens urgrund, at sænke sig
ned i den, at dvæle i den og at skabe kraf
af den til et nyt kredsløb. I samme forhal'
som det ydre lukkes for eleven, tilsluttes
han i meditationen Faderens allestedsnærv
relse. Som i Tyren står eleven nu under in·
flydeIse af Venus, kærlighedskræfterne. Me
disse kærlighedskræfter fører ham nu ikke
til de lavere ting, men hæver ham op til .
dealerne og urbillederne. Han gløder af k t
lighed til alt godt, skønt, højt og sandt,
og nu kommer vi til den tredie opgave, som
Vægten stiller os. Ud fra Gudfarbundethed,
ud fra stille betragtning og ud fra kærli
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kyskhed og stor ro. Kyskhed og ro er lige
så specielle for Skorpionen som lidenskab
og ophidselse. Elevens første opgave består
nu i at kunne beherske sine egne kræfter og
over for den ydre uro at kunne bevare den
indre ro. Deri består hans holdning.

I månederne fra Vædder til Jomfru udfol=
dedes den allerede, tog mere og mere form.
Elevens evne til at ~rkeliggøre det evige
blev større og større. Nu i Skorpio - efter
hvilen i Vægten, i den Enestes skød må han
tilsyneladende begynde påny. Han må'tage
skikkelse påny. Han føler sig dog ikke hjæl=
peløs derved, tværtimod, han bliver båret og
ge~nemtrængt af ska~ende kræfter, der ganske
umlddelbart tilflyder ham fra livets skød.

o Han vil skabe og forme, enten på den
made, at han iklæder sine egne oplevelser
i det indre ord eller fremstiller det uudtal=
te, eller at han forsøger at omdanne sine eg=
ne ydre livsforhold. Stadig føler han sig som
skaber, i hvis hænder alt tager skikkelse u=
den besvær. Kun må han vogte sig for at være
egocentrisk og fantasifuld. Den egocentriske
bygger kun det, der tjener til fordel for
ham selv. Fantasten bygger der, hvor sandhe=
den ikke taler. Begge misbruger de skabende
kræfter. Det, de bygger, må bryde sammen.
!o~di det ingen berettigelse har, og de ~elv
ollver nedbrydere, idet de har misbrugt en
urkraft. De har dermed sat sig uden for Guds
og naturens tilværelse. Deres væsen bliver
indtil det inderste usandt og fordægtigt.
Naturen, selvforståelsen, bærer dem ikke me=
re; alt i dem er forskruet og fordærvet.
Førs~ efter årelang, ydre uduelighed, indre
henglvelse og utrættelig meditation begynder
det sande livs strøm igen at gennemstrømme
og bære dem. Den, der i Skorpio kan tilbage=

B K O R P I 0 N E N •

24. Oktober - G2. November.
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Når Skorpionen sætter ind, modtager e=
leven en stor tilstrømning af kraft og ener=
gi. En ny skabelsesproces tager sin begyn=
delse, og i det næste vintersolhverv må han
indtræde i oplevelsen; da bliver barnet
født. Nu arbejder skaberkræfterne meget
stærkt. Skaberkræfter er Eros-kræfter. ~e

regerer nu i stort og småt, også i hvert en=
kelt menneske, og giver dem skaberevner og
store muligheder i enhver henseende. Den,
der ikke behersker disse kræfter, hos ham
parrer de sig med begærligheQ og stridbarhed.
Skorpionens lavere aspekt o~lever man i li=
denskab og kraft, det højer~ aspekt i kraft,
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holde den egenmægtige skaben, vil opleve en
indre forvandling. Han vil snart finde, at
han ikke har dannet noget; men de skabende
kræfter har arbejdet på h a m og gjort no~

get andet ud af ham. -
Vi ved, hvad disse kræfter formår: De

danner barnet i moderen. De samme kræfter
kan omdanne elevens lavere del fra grunden

o ,

nar den gennem en befrugtning af ånd bliver
anderledes indstillet her.

Sommermånederne bringer udfoldelsen.
Skorpio bringer nydannelsen af grundlaget 
Ny-fødsel.

Eleven kan gå ind i det næste år med
et fuldkomment værktøj og kan ganske ander=
ledes modtage og gengive Vædderens og Løvens
lyskræfter.

Denne gen- og ny-fødsel er en følge af
Løvens, Jomfruens og Vægtens retssymptomer
og forberedt ogfrembragt af dem. Det kan
være, at eleven gennem disse retssymptomer
endnu er så ødelagt, at han næppe bemærker
den begyndende ny-fødsel i sig selv' men

o '

det kan ?gsa være, at han ikke rettidigt
har henglvet sig til Katharsis og ikke har
understøttet renselsen gennem egne anstren=
gelser, så at intet endnu er afsluttet. -

I så fald tager Skorpio's dom et vide=
re forløb, om også i en anden form. Det er
ikke mere Set. Michaels sværd, der så at si=
ge træffer eleven fra det ydre. Det, som
e~dnu ikke er udsonet, og som dog for længe
slden b u r d e have været udsonet, bli=
ver en torn i hans eget kød, hans eget fø=
lelses- og tankelegeme • ... Denne torn na=
ger nu uophørligt. Man kan ikke flygte fra
den; thi man bærer den jo i sig.

Her hjælper kun eet: - Eleven må lade
sig selv i stikken, må vende sig selv ryggen.
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Han må hæve sig over sig selv, som ørnen hæ=
ver sig over reden. Han må kunne lade sig
selv ligge, hvor han netop nu ligger, og ik=
ke mere bekymre sig om sig selv.

Eleven får, når denne opgave gives ham,
kun valget mellem at gå til fgrunde eller
ikke mere bekymre sig om sine egne lidelser.
Vælger han denne ørneflugt, og lykkes det
ham at svinge sig opad, da forbliver han i
Gudforbundethed i kraft af sit eget højere
selv. Skorpionen er forvandlet til ørnen.
Han svæver over sig selv og er dog - eller
netop derigennem - stærkere end før. Ud fra
ørnens perspektiv ser og forstår han nu alt
andet. Han skaber nu også ganske nye situa=
tioner og lever over uroen i stor ro. Lyk=
kea opsvinget ikke, så bliver han skorpio=
nen,'dragen, der kredser om Jorden, og som
ikke kan hæve sig over det lavere. Han kred=
ser fra een yderlighed til en anden: liDen
har sagt mig det, og hin har gjort mig dette".
Med tusinde bånd er han bundet til sit for=
styrrede og til slut sygelige følelsesliv.
Han beklager sig, kommer atter og atter til=
bage til sig selv. Han vover ikke på een
gang at løsrive sig fra sig selv, tror at
kunne løbe en fare derved. Således borer han
tornen stadig dybere i sig selv. Den, der li=
der under Skorpionen, lider på grund af sig
selv, men forstår det ikke og søger at finde
grunden i sine omgivelser. Han gør det på
ormens vis, den, der vælter sig i snavset og
gennemroder alt. - Hans torn er tungen.

Vi kan til slut endnu engang betragte
Skorpios opgave i et æbles billede. Vi tæn=
ker på et æble, som vi i denne tid - efter
høsten - kan se dem ligge i massevis i græs=
set. Det er brunt, halvråddent et uskønt
" 'billede; men i det uskønne ligger en kerne,
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S K Y T T E N.

Har eleven bestået det magiske tegn
Skorpios prøve, så mærker han nu allerede
i Skytten det begyndende Gudsbarn i sig.
Han har overvundet den magiske, mod hans
egocentriske mål rettede vilje, og hans
kræfter skyder nu alle efter det ene mål.
Således bliver han til guddommelig skytte.
Han har nu kun at virkeliggøre Guds alle=
stedsnærværelse i sig selv. Alt andet er
blevet uvæsentligt. Det gælder nu kun om,
at hans handlen ikke forlader den store,
urbilledlige linie, og at hans handlen er
opfyldt af livs- og kærlighedssubstans.
Hans mål er Guds levendegørelse i formerne,

21. December.23. November
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der bærer nyt liv i sig, - ubegrænsede mu=
ligheder.

Eleven ligner i Skorpio et sådant æb=
le. Han fornemmer i sig en side af det mør=
ke, af råddenskaben, føler, hvor ringe det
menneskelige i ham er, hvor sygt og grimt
hans menneskevæsen og alt, hvad han ud fra
dette menneske væsen siger og gør, er.

Han føler dog på den anden side en lys
kerne i sig, et lys, der forbinder ham med
Verdens lys. Og nu må mennesket bestemme
sig for kimen eller for råddenskaben. Har
han bestemt sig for kimen, da har han løst
Skorpionens opgave og vil videre opleve ki=
men til det sande liv i sig selv. Dette kim
bliver hans mål, og han selv bliver skytte;
men hvis det dårlige i ham var for stærkt,
hvis han var træg og bundet til det konven=
tionelle, må han blive liggende i blindhed
og sløvhed. Det mørke behersker ham nu, og
for ham kommer den guddommelige beskyttelse
ikke på tale; men der erikke tale om for=
standsmæssig skelnen. Det inderste væsen,
det underbevidste, siger Ja eller Nej, og
de beslutninger, der fattedes i Vægten, fal=
der her tungt i vægtskålen.
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og han opnår det derved, at den guddomme=
lige bevidsthed i ham bliver levende.

Således bærer den guddommelige skytte
målet i sig selv og bliver selv målet.
Skytten vier sig med glødende iver til sin
opgave. Han ser, hvor tunge, døde og bøje=
de mennesker og forhold omkring ham er. Ond=
skab og uretfærdighed kan brede sig omkring
ham overalt, og selv mennesker, som har den
bedste vilje, kan ikke altid følge deres
samvittigheds stemme. Alt dette er muligt,
fordi disse lag endnu er lukkede for den
levende Gudsånde. Først der, hvor det rig=
tige trives, kan guddommelig retfærdighed
udfolde sig. Først der, hvor der er til=
strækkeligt af det gode, bliver ondskaben
strafbar. Eleven vil her blive livsbærer,
og Skyttens kræfter danner Gudsforkæmperen
af ham.

Hvorledes sker dette? Gudsforkæmperen
må gennemtrænge det døde og tunge med livets
kræfter; men har eleven ikke selv endnu man=
ge af disse vanskeligheder i sig? Arvefor=
hold, arvesynd og sygdom plager os stadig
for meget. Vor tænkning bevæger sig endnu
for tungt cglangsomt i gamle, vante baner;
vor ætherkraft er stadig så uklar og træg,
at det fine, levende guld fra ætheren endnu
ikke vil kunne lyse for os.

Men Skyttens væsen er hurtighed og let=
hed; det er Artemis' guddommelige hurtighed.
Når eleven nu alvorligt bestræber sig for at
rense sig fra sine urenheder, så kan han op=
nå lethed, hurtighed og kækhed i handling og
tænkning. Han bliver hurtigere i opfattel=
sen og åndsnærværende i alle livets situa=
tioner.

Gud er allestedsnærværende. Han er nær=
værelse. Den, der ikke ved sin gang gennem

begivenhederne ø j e b l i k k e l i g
fatter ham, fatter ham aldrig; thi der gi=
ves ikke nogen "kommen bag efter". Den, der
ikke er åndsnærværende, kan aldrig erkende
Gudsforkæmperens opgave. Den, der ikke er
hurtig, kan aldrig blive hans værktøj. Den,
som guldet fra ætheren ikJ:e gennemrisler,
har 1gen forbindelse med den guddommelige,
levende Verdensbaggrund.

Skytten har pil og bue. Buen er bøje=
lig og eftergivende, og kun gennem sin ef=
tergivenhed muliggør den skuddet. Pilen er
skarp og ubønhørlig. Buens bøjelighed over=
føres på den som spændkraft og målbevidst=
hed. Eleven må forene buens og pilens væsen
i sig selv, hvis han ønsker at blive ~ud=

dommelig skytte. Med andre ord: Han ma be=
herske pilen og buen.

Hvordan behersker han buen? Når han
er bøjelig under dagens besværligheder, når

han ikke står hårdt på sin ret; når han ik=
ke blot indordner sig under den ydre nød=
vendighed, men også under de nødvendigheder,
som følger med den store, kosmiske Verdens=
ordning. Vilde han med de til hans rådighed
stående kræfter slå løs mod alt, hvad der
forekommer ham falskt og uværdigt, så har
han snart tilintetgjort alt. - Kun hans
bøjelighed muliggør hans virken. Denne bøj=
elighed er ærefrygten for Guds væren, for
Guds mølle, der maler langsomt, men meget
fint. Det er også ærefrygten for medmenne=
skenes væren, for deres naturlige tilblivel=
se, for deres muligheder og grænser, for de=
res kamp for videreudvikling og også for de=
res vildfarelser, der vil bringe dem de nød=
vendige erfaringer. Alt dette må ikke omstyr=
tes, gennemkrydses eller bringes ud af bane.
Den guddommelige Skytte er så bøjelig, at
han kan tage alt op med sig, og netop deri=
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til menneske og spændingen i forholdene.
Dertil kommer endnu noget andet: Før ind=
gangen til enhver stor højtid (i Skytten
står vi foran Julefesten) møder vi tærske=
lens vogter i form af en gennem livets om=
stændigheder skabt lejlighed til at over=
vinde noget i os selv eller til at forsa=
ge noget, for senere engang at kunne mod=
tage noget større derfor. Som Påsken kun
kan nås gennem den stille uge, således når
man kun indgangen til Julen gennem festen
før fødselen. (Se Mabel Collins:"Når Solen
går mod Nord."). Offerets tyngdepunkt lig=
ger i "Forfærdelsens Fest". Man kan også 
og bedre - kalde den "Forsagelsens Fest".
Denne forfærdelse holder sig kun sålænge,
som eleven viger tilbage for offeret. Kæm=
per han sig igennem til offervilje, svin=
der også forfærdelsen; den opløser sig i
en stor beredvillighed til kærlighed og
tjeneste. Dette er i n d v i e l s e n s
fest. Formelen for denne fest lyder:"Jeg
indvier den ånd, der fødes i mig, til tje=
neste for kærlighedens ånd". Undertiden op=
lever eleven forfærdelsens højtid som en
stor Gudsfjernhed, som han hele året igen=
nem ikke har kendt. Det åndelige blev i Ju=
lenatten født ned på Jorden. Nu river det
sig løs; det ofrer sig for det mørke. Den
elev, som er åben for årskredsløbets tildra=
gelser, fornemmer også dette. Han overvinder
denne prøvelse, når han følger tildragelser=
n~s rytme og ikke agter på sin egen tilstand,
men vier sig til tjeneste for andre.
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gennem bliver alle disse processer mere le~

vende og målsikre. Der sker, hvad der
s k a l ske.

Hvordan behersker eleven pilen? Når han
passer, ikke at overse de små og store
lejligheder til at gøre noget. Når han i
rette tid forstår at springe frem og op=
tage kampen for det rette. Når han har
d~n spændkraft eller springkraft, der over=
vlnder alle hindringer. Når han aldrig la=
der sig ~orlede til at lade noget ligge, før
det er naet. Denne spænding må ikke' orveks::
les med den berømte a k t i o n efter
hvilken der uvægerlig må komme en'reaktion.
M~n har ophidset sig sjæleligt, er i stand
~ll en uhyre præstation, men falder så hen
l afspænding eller måske i depression. Den
guddommelige Skyttes højspænding er af en
anden art. Den bliver båret af kausale
kræfter. Det er kræfter, der ofte længe bli=
ver holdt tilbage og derefter vokser vold=
somt; de svækker ikke eleven, snarere ernæ=
rer de ham.

, Der er altså tre evner, som Skytten kan
glve den vordende Guds stridsmand:
l) ~en fo~drede lethed til at indordne sig

l ur-llvets rytme.
2) B ' l'øJe l~hed til at tilpasse sig den gud=

dommellge verdensorden.
3) Spændkraft for at kunne blive bærer af

guddommelig vilje.
li E~e~en har,netop i tiden før Jul rige=

g leJllghed tll at øve sig i beherskel=
sen af buen o 'l . th' dh Id g pl en, l e ydre livsfor=

d ~ er nu fulde af besværligheder og spæn=
lng.

til ~ordens kræfter er fra sommersolhverv
vlntersolhverv rettet indefter, og jo

;æ~ge:e tid d~r går, jo mere utålelig må
p ndlngen bllve:spændingen fra menneske
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STENBUKK3:'IT •.... .
22. December - 20. ~~uar.

Den 22. Dec. sætter tegn9t Stenbukken
sin indflydelse ind. Nu virke:iggøres lysets
fødsel i den åbenbarede skabn~ng. Dette er
årets største tildragelse. Be~ivenhedernG

i de sidste tre måneder stileie mod dette
mål, og de næste måneders begivenheder er
et resultat af denne fødsels3tund.

Født af Gud bliver hele ~abningen en~

gang om året bespist af urkra:ten, hvorfra
den udgik.

lIA.rligt nærmer sig fra :immelen en due
- for påny at styrke dens vi-:'underkraft".

'Lohengrin)
Jorden modtager verdenssakramentet.

Den modtager det i årets midnatsstund. Kun
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ved midnat kan brudgommen komme. Da tier
det ydre, og lukket udadtil åbner alt sig
indefter. I midnatsstunden afløser den e~

ne rytme den anden. Jordens indadrettede
kræfter vender sig i Julenatten igen udef=
ter, båret af den åndelige Sols lys. Under
indstrømningen af disse lys- og kærligheds=
kræfter gløder vor Jords fineste bærere,
(Gralen gløder) og mennesker, planter og
dyr tager del i års gaven og skaber ud af
dens kraft væksten for det kommende år.
Eleven, der kender Julenatsbegivenhedernes
hellighed og betydning, vil forberede sig
på det omhyggeligste dertil. Han vil rense
sit legeme. Han vil - før han påbegynder
Julenætterne - se tilbage på det svundne
år. Han vil nøje prøve, måned efter måned,
at søge at erkende, hvor han har gjort fejl,
hvori han har forårsaget vildfarelser, og
hvori hans indre vækst viser sig. Han vil
også søge at forsone sig med alle sine med=
mennesker og at indtræde i Julenatten, som
trådte han ind for Guds åsyn .

I Julenatten kan eleven kun modtage
bedende. Han tør ikke tro, at han nu vil
opleve noget særligt. Intet mærkeligt vil
ske; men lyskræfterne gennemtrænger umær=
keligt, men uimodståeligt hele hans væsen.
Eleven er sig nu bevidst, at han modtager
den kraft, der kan helbrede alle hans le=
gemes, sjæls og tankes svagheder, og denne
lyskraft vil i årets løb bringe det, som i
Julenatten er blevet særlig levende og sær=
lig befrugtet, til udfoldelse.

Således bliver det gode gennem Jule=
natsgaven bedre og det onde værre. Den, der
i Julenatten søger det kødelige slægtskab,
vokser fastere ind i blodets bånd. Den, der
vil spise og drikke godt, bliver nu til ma=
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terialist. Den, der ikke kan beherske sin
uvilje, vil få meget vanskeligt ved at be=
herske sin vrede. Den, der frimodigt kan
indstille sig på Julenattens velsignelse,
der flyder fra FADERENS hjerte, vokser
stadig mere og mere i forholdet til ham.
Det guddommelige barn i ham kan nu blive
født. Hans bøn i Julenatten er:"Ko'm at bo
i mig! Lad mit hjerte her på Jorden blive
Dig en helligdom!" - eller:"Som de sarte
blomster villigt udfolder sig, og Solen
står stille, lad således mig - stille og
glad - fatte dine stråler og lade Dig virke."

Det, som andre modtager ubevidst, det
modtager eleven bevidst, og gennem denne
bevidste modtagelse af Julenatsgaven bliver
han præst i ordets videste forstand og kanal
for det højeste her på Jorden. Han forsøger
at indrette det sådan, at han ikke træder
ind i Julenatten, overanstrengt i det ydre.
Den sædvanlige Juletu~mel stiller de høje=
ste fordringer til menneskets ydelse og ner=
vekraft. Det er en af Modpartens opfindelser
og har til følge, at den overtrætte, overner=
vøs: og forvirrede - trods alle ydre gaver 
opnar det fulde omfang af sin egentlige år=
lige lys-gave.

r Julenatten er alt ganske enkelt og
selvfølgeligt, og netop det enkle og selv=
følge~ige er forklaret. r alt skimtes hans
barnlige ansigt (Novalis). Guds eget væsen
har fint og uimodståeligt opfyldt Jordens
væsen. Eleven fornemmer en uendelig befri=
else. Han foretager sig intet mere. Han er
blevet ganske barnlig og ikke-villende. Han
har alt, en storhed, som han næppe kan fatte.
Hans hjerte udvider sig, han bliver helt og
fuldt en modtager.

Juletiden deler sig i 12 dage og 12
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nætter. De tolv hellige nætter har altid
været kendt af den vidende og også af fol=
kene; men det er ikke rigtigt, ud fra dis=
se nætters drømme, nysgerrigt og overtroisk
at udspejde de kommende 12 måneders tildra=
gelser. Vor stræben skal kun være den at op=
tage velsignelsens kræfter. Hver af disse
nætter modtager vi kraften fra den tilsva=
rende måned, og denne sætter os så i stand
til at løse denne måneds opgave, når den træ=
der frem for os.

De 12 store Årets Herrer står i de hel=
lige nætter ved de kommende tildragelsers
vugge, og enhver af dem giver os af sig
selv i det forhold, som vi kan optage dem i
os. Vor stræben skal i disse 12 døgn hæve os
over vort lille selv i forholdet til vore
medmennesker. De i Juletiden virkende kær=
lighedskræfter gør det let for os. Derigen=
nem indvier vi det kommende år med alle dets
store og små tildragelser. Vi vil også blive
dets opgaver voksne, og dets prøvelser vil
hæve os over os ~elv. - Dermed er de hellige
nætter afsluttet. Man har oplevet meget, og
mangen elev bliver klar over, at det er an=
derledes med ham end før. Derfor må meget
nu gøres om og laves anderledes. Eleven har
trang til at skaffe nye forbindelser til sin
livskreds. Årets kræfter er dog endnu ikke
sat i gang; derfor er alt undertrykt, dæmpet
og slumrende. Der træder endnu ingen ny op=
gaver frem for os. Derfor er det rigtigt i
denne tid at spare sine kræfter og vente
med sine planer.

De, der ikke kan det, forspiser sig i
anden del af Stenbukkens tid ofte på ydre
opgaver og ved i mangel af sådanne op~aver

ikke, hvad de skal, og dog er netop d;nne
tid meget kostbar. -
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De tjener, som det hedder i Mabel
Collins "Når Solen går mod Nord" "Kærlig=
hedens Vigilie". Eleven må bestandig søge
at befæste sig selv i den modtagne "Jule=
natsgave". Han må slå rødder i den grund,
han fandt i Julenatten. Endnu vokser han
altså hovedsagelig indefter. Denne indre
vækst er en betingelse for alt videre
fremskridt. De ydre ting står eleven i
denne tid sorgløs og barnlig overfor.

- .- -0(0)0- - -

//
//
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V A N D M A N D E N

21. Januar 18. Februar.

Vandmandens komme er et gennembrud og
en udstrømning af lyskræfter. Man bliver gla=
dere og mere meddelsom. Man føler trang til
at skænke af den overflod, man bærer i sig,
at gyde den over alle. Vandmanden beholder
intet for sig selv. Hvad den har, det giver
den ud. Den stille, indre hjerteskat udgy=
der sig nu som en strøm af vældende lys og
liv. Den ubændige lystighed, som ytrer sig
i karnevallet, bliver nu forståelig. Den
skal dog hos eleven ytre sig som strålende
kærlighedskraft, som en strålende gave.

r Vandmanden er eleven trådt nærmere
henimod årets praktiske opgaver. Frem for
alt må han i princippet være klar over den
retning, som han nu vil slå ind på. Han bli=



vel' måske netop i Vandmanden stillet over
for ganske forskellige muligheder. Det er
lagt i hans egen hånd at danne sit liv på
den ene eller den anden måde. Det kommer
nu kun an på, om han træffer det rette
valg. I Stenbukken har eleven modtaget den
åndelige Verdens kræfter. Nu i Vandmanden
må han bestemme sig for, hvilket mål han vil
sætte sig. - Snart trækker den indre fører
ham een vej. Snart er det forførerens stem=
me, der taler. Engel og djævel strides om
menneskets sjæl. - Modkraften er meget in=
teresseret i at vildlede alle de svulmende
kræfter og således vende Julegavens velsig='
nelse til dens modsætning. Eleven må være
klar over, at selv tilsyneladende intetsi=
gende handlinger i Vandmanden er forholds=
vis tungtvejende. De er retningsgivende og
virker bestemmende på videre handling. De
danner det kim, ud fra hvilket den store
fuldbyrdelse og også de kardinale fejl i å=
rets løb vil fremgå.

Vandmanden har i det hele taget stærke
kernedannende kræfter. Hvor der findes en
kerne, en ureelle, kan der med tiden udfol=
des meget. Hvor der ingen kerne er, kan der
aldrig blive noget. I Vandmanden arbejder
vi derfor på kernedannelse. Den, der har en
fremtidsplan, der rører sig i hans hjerte
og tanke, og som spinder på den, arbejder
på sin vis på kernedannelse. Også den, der
danner en sammenslutning med andre for at
kunne gennemføre en fælles mission, arbejder
på en kernedannelse. Den, der dyrker et ur=
billede (Retfærdighed, hjælp, humanitet) og
sætter alle sine kræfter ind derpå, arbejder
på kernedannelse. Vandmanden understøtter i
højeste grad kernedannelsen, men kræver og=
så, at denne kerne er parat til at spire,
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d.v.s. at eleven allerede ser midler og
veje klart for sig til at omsætte det ur~

billedlige i gerning; men frem for alt m~

eleven i Vandmanden erindre tilværelFens
kerne, d.v.s. Manuen, vor s~abnings adel'.
og Ur-grund, Universets bevldsthed. (Manu.
Sanskri t =r'tanke" er en guddommelig tanke,
skaberen og danneren af alt det, der kom=
mel' til syne i en epoke. Ethvert kredsløb
har to manuel': en åbnende - rodmanuen - og
en afsluttende - kim-manuen. Nærmere om
dette i den "Hemmelige lære", II. bd. af
H. P. Blavatsky.)

I denne kerne forenes nu alt det, son
er begyndt at vågne til guddommelig bevidst=
hed og danner "fællesskab". Eleven søger,
dyrker og styrker fællesskab~t i Vandmanden.
(Fællesskabet under den kosmlske Manu 
Kosmos' skabende urtanke - må ikke f?rveks=
les med et folks skabende urtanke. Sldst=
nævnte er allerede i dag virkeliggjort for
masserne, den første slet ikke.. f

Ligesom et menneske, der star oran en
stor opgave, før han begynde~ en~nu en~ang

går i rette med sig selv og l stl~le,tlmer

griber efter det høje, som er opnaellgt for
ham således er enhver i Vandmanden endnu
eng~ng indbudt til at stige op ~å Forkla=
relsens bjerg og til at hente Slg kraft,
råd og velsignelse for sin årsopgave i al
tilværelses kerne.

Denne fest er den kosmiske dag, den ll.
Februar. Det er en fest, hvis betydning, .. nu=
tidsmennesket først er begyndt at ane. ~en,

der vil være mere fortrolig med denne tll=
dragelse, kan læse kapitlet om Forklarelsens
Bjerg. (Marcus IX, l - 9). .

Men af disse oplysninger fremgal' det
også, at kun meget få har kunnet få adgang
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til festens højeste aspekt. Det er endnu i
dag s~ ubekendt, måske det endnu egentlig
slet lkke vedrører gennemsnitsmenneske t

k
. ,

som un gar indefter for endnu engang at
styrke sig til sit eget indre årsarbejde,
og derfor har denne fest endnu intet skabt.
Jesus, Moses og Elias gjorde noget ganske
andet. De forberedte menneskets kommende
skæbne og talte om Jordens frelse. Deres
bevidsthed var Universets bevidsthed, var
forenet med Manuens, og derfor blev de
fuldbyrdere af hans lovmæssighed og bærere
af hans planer. I fuldt mål tager også i dag
kun den slags væsener, som har nået dette
trin, del i den kosmiske dags fest. - Det

liV· der lS ommens Mestre", (de genfødte, som
Johannes taler om i 111,3.)

Lov og sandhed virker så umiddelbart
gennem dem, at man kan sige, at de e r lov
og sandhed. De er Verdens midtpunkt. På det=
te midtpunkt slår alt det an, som Jorden må
gennemleve. Dette midtpunkt er også den lin=
se,.som optager Manuens kraft og igen ud=
straler den. - I deres hænder ligger derfor
folkenes skæbne. Uden at gribe ind i deres
karma og uden at tvinge udløser menneskehe=
dens ældre brødre de nødvendige katastrofer
o~ leder alt til det bedst mulige. Disse
V~sdommens Mestre forsamles billedlig talt
pa den kosmiske dag i Manuens bevidsthed ,
og gennem dem tager Manuen Julenatsgaven og
leder strømmen således, at de bærer hans in=
tension, hans væsen, til virkeliggørelse.

. De~ne samling er konferencens urbillede.
Ogsa konferencen tager vordende muligheder
og leder dem i de rette baner; men ved den
guddommelige konference på den kosmiske dag
plejer man ikke at tale. Alt hviler i Ur=
grundens bevidsthed, sænker sig i hinanden,
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og gennem denne nedsænkning eller fordybelse
opstår en dyb stilhed .. I dybeste stilhed
fuldbyrdes da fordelingen af kræfterne, for=
delingen af det løsende, ganske af sig selv
ud fra Faderens væsen. I Johannes Åbenbaring
tales der om en sådan stilhed, der varede en
halv time (Åbenb. VIII, V. 1-9). Ud fra den
ordløse beslutning, der her følger af kos=
misk nødvendighed, tilfalder der alle dem
opgaver, som udadtil leder folkenes skæbne,
og som holder Guds nærværelse på Jorden i
levende erindring. Også de er indbefattet i
festen.

Mange andre er i dag i stand til at væ=
re vidner til denne fest. De frembærer i de=
res bønner denne stilhedens stund, i hvilken
skæbnens ledere vender sig fra Verdens områ=
de mod deres guddommelige midtpunkt.

Til Julenatsfesten har alle skabninger
adgang. Lys-gaven udgyder sig aver alle. Den
kosmiske fest i Vandmanden bestemmer al løs=
ning; men sluttelig kan den kun forløse dem,
der kan forvalte og anvende netop de i Jule=
natten modtagne kræfter i Manuens ånd, Fade=
rens, og gøre det sådan, som den øjeblikke=
lige situation og hans folks skæbne, deres
videre eller snævrere omgivelser, kræver.

Der må her forudsættes en bestemt mod=
ning. Dertil hører evnen til at handle over=
personligt og at kunne stille sig til tjene=
ste for kosmiske, folkelige, små og store
nødvendigheder. Dertil hører saglighed og en
klar erkendelse af denne nødvendighed. Der=
til hører dette at være indviet gennem med=
følelsen. Den, der gennem sit folks lidelser
bliver rystet på det dybeste, hans hjerte
er også åbent for folkets manu, for den
kraft, der står bag ved folket, og som vil
belive og gennemrisle det påny. Fra Manuen



kommer til ham ikke alene viden om alle
folkets lidelser, men også lægedom for dis=
se lidelser. Således bliver han Manuens
værktøj.

Vi står på tærskelen til Vandmandstids=
alderen. Tegnet Vandmandens fest, den kosmi=
ske dag, træder nu ud fra det latente, og
endnu mere: vi oplever, at de evner, denne
fest forudsætter, bliver stadig højere og
mere alment efterspurgte. Det er kommet
dertil, at disse evner, selv de mindste, for=
udsættes hos enhver. Den, der ikke fremviser
dem, bliver snart regnet som værende bag ef=
ter sin race.

o
o o

o o
-0-0-0-0 O 0-0-0-0
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o
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F I S K E N E.
~ I ..

I Vintersolhvervets hellige nætter mod=
tog Jorden Verdenssakramentet. Lysets kræf=
ter trængte ind i den og i hvert levende væ=
sen. I Vandmanden hviler disse kræfter i os.
De har befæstet sig i os og får gennem vor
væsensart en bestemt farve. De bliver rettet
mod noget bestemt. Nu i Fiskene trænger de
sig vældigt igennem i det praktiske. Alt
kommer i bevægelse. Der er bølgegang i det
menneskelige havs forhold. Overalt hersker
overordentlig stærk virksomhed, livlighed
og bevægelighed; thi kræfterne virker nu ind
i de ydre livsforhold.

For eleven opstår fordringen om at svøm=
me med i det bevægede livs strøm, og at gøre

19. Februar 20. Marts.
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det netop så let og frit som en fisk i van=
det. Man hører ofte om Verdens børns duelig=
hed til at mestre ydre forhold - på lucife=
l'isk måde naturligvis - og om manglen på
evne hos Guds børn til i de ydre forhold at
stå mål med dem. Således skal det ikke være
- tværtimod. Eleven kender Ur-billederne og
skulde derfor bedre end andre kunne forstå
afbillederne og mestro dem. Han kan træde
ind i livets kilde og er derfor i høj grad
styrket tillivskampen. Til ham rettes nu
den gamle advarsel: "Vær klog som slangen og
uden faloSkhed som duen". I Fiskene vil ele=
ven - Sigurd - finde sin Høgne. (Episode i
det gammelnordiske sagn "Volsungerne'l Sigurd
var strålende og sollys og blev dog overvun=
det af Høgne, fordi denne i det verdslige
var ham overlegen). Eleven bliver ofte ført
således, at han må forsvare sig mod en "Høg=
ne", og i denne kamp føjer han Høgnes kunnen
til sin egen sjælekraft og er da Høgne over=
legen.

Det daglige livs stigende fordringer
afholder måske i Fiskene mange fra den dag=
lige meditation. De religiøse øvelser skal
nu også hovedsagelig bestå i virkeliggørelse
rig praktisk udførelse af det, man i de fore=
gående måneder attråede. Eleven lærer nu i
de ydre livsforhold ved at skue indad at se
disse urbilledligt rigtigt. Han ser urbil=
ledet bag ved afbilledet og lærer at værdsæt=
te afbilledet gennem ur-billedet. (Alt for=
gængeligt er kun en illusion). Han samler
erkendelse, som løser skæbneknudernes uorden
for ham. Virvaret forvandler sig til klarhed,
uroen til ro.

Fiskenes mysterium er dybt som livet
selv. Den, der med mennesket mener menneske=
heden, og i menneskeheden erkender Guds til=
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værelse, for ham begynder mysteriet at bli=
ve levende. Han erkender, at livet er det
egentlige i alle. Han elske: alle menneske~

for det livs skyld, som er l dem, og er pa
rat til at hjælpe alle. Ja, livet, som han
selv og de andre på samme måde er f~ldt af,
driver ham til det og fylder hans hJerte
med medlidenhed og :orbarmelse. Han erken=
der, at intet kan tilintetgøre livet. Kata=
strofer og skæbneudløsninger, som de fore=
kommer i denne tid, afskrækker ham ikke me=
re; thi han ser, at det er livet selv, som
indefra fremkalder disse rystelser, for at
det kan ånde friere. Livet kan i Fiskene
blive til rystende oplevelseskendsgerninge~
for den elev, der føler sig omgivet og op=
fyldt af livet, som fisken af vandet.

Han ser livet med sit fine, altgennem=
trængende og alt til sig selv tilbageven~en=

de arbejde. I menneskers og folkeslags tll=
værelse indbyrdes iagttager han dets tendens
til at skaffe udligning, til at opfylde da=
lene og udjævne bakkerne. F~a dem! der har
for meget, vil det overflødlge bl~ve t~get.

Den, der i lange tider ikke har faet Sln
ret, får den nu. Når Fiskene slutter med For=
årsjævndøgn, så er alt - så vidt det er mu=
ligt - jævnet ud. I Fiskene truer der all:
dem en dom, som ikke ved, hvad der lovm~s

sigt tilkommer dem, og som derfor har tll=
egnet sig for meget.

I Fisken må eleven mange gange sætte
sig ud over sygdom, eller han ser, at,an~re

må gøre det. Sygdomstilsynekomsterne l Fl=
skene er dog ikke ligestillede med ~øst~ns.

I efteråret trækker livskræfterne slg tll=
bage fra formen. Derfor sy~ner sv~ge og gam=
le mennesker hen i denne tld og mlster deres
legemer, som træerne mister deres blade.
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I Fiskene er der tale om en anden fore=
teelse. De i Julenatten modtagne åndelige
kræfter trænger alt urent ud af legemet, og
det fremtræder nu som sygdom på det synlige
plan. Den, der var meget uren, eller den,
der havde kun~et optage mange åndelige kræf=
ter, som nu pa det dybeste ryster den menne=
skelige natur, kan nu træffes af heftige syg=
domstilfælde. Her åbenbares for eleven den
gensidige virkning mellem stof og ånd. Ånde=
lige kræfter befrugter mennesket. De trænger
det urene ud og forårsager sygdom, som har
renselse til formål. Det rensede kar bliver
da i højere grad en skål for lysets kræfter.
Tider me~ indre løftelse og åndelig oplysning
veksle~ l elevens liv med lidelsens og mør=
kets tlder. De første er tider til at modta=
ge, de sidste tider til at assimilere. I Fi=
skene, hvor alle levende væsener udsondrer
mere e1ler mindre, kan oprøret i elevens a=
stral- og ætherlegeme være så stærkt at han
lever som i sorte skyer og ikke kan finde
~dgangen til det åndelige. Eleven gør da vel
l at udtale sit meditationsstof højt, til
h~n har fundet lettelse; thi tonernes kraft
vlr~er ~ensende på de højere bærere og er
derfor her det, som hjælper.

Hvor der er tale om legemlig sygdom
søger eleven efter den rette bevidsthedsind=
stilling. Det bange spørgsmål:"Hvad skal det
dog blive til?" kender han ikke; thi han ved,
at efter renselsens overgangstid bliver hans
legeme naturligt sundere end før.

Den .mørke forestilling:"For to uger si=
den var Jeg endnu sund; nu er jeg syg," har
han erkendt som en vildmand. Den sygdom, der
nu er fremkaldt, var hele tiden i hans døds=
syge legeme; men nu forlader den det, og al=
lerede, medens den strømmer ud af hans lege=
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me, er han sundere, end han før har været.
Den passive hengivelse i en af Gud

sendt lidelse kender åndsvidenskabseleven
heller ikke. Sygdomstiden er for ham ikke
en tid, hvor der intet skal gøres, snarere
en tid med den højeste aktivitet. Han sø=
ger frem for alt efter de indre årsager
til sygdommen og er derefter utrætteligt
optaget af at gøre sig fri for sygdommen
også i det ydre. Han indstiller sig helt
på sit legeme og aflytter det dets behov.
Han understøtter udsondringen med alle til
hans rådighed stående midler og med sin be=
vidsthed. (Selv den, der tilsyneladende er
ganske sund, tager på denne årstid blod=
rensningskure). Han modsætter sig derved,
at et dårligt sted i hans legeme indvirker
på almenbefindendet og humøret og således
behersker hele mennesket.

Er det ham muligt, på denne måde at
lokalisere sygdommen, da kan den ikke mere
være farlig for ham. Vel mærker han endnu
det syge sted; men ved siden af har han
også det sunde livsmod. Dette bliver nu til
bærer af bevidstheden:"Se, jeg gør alle
ting nye!", og derigennem bliver sygdommen,
der er noget ganske legemligt, trængt ud
af ham.

Renselsen i Fiskene antager meget for=
skellige dimensioner og angriber hos den e=
ne mere legemet, hos den anden mere sjælen.
Begyndende med den sædvanlige blodrensning i
Foråret og til den mystiske døds foreteelse
er alle trin mulige.

Fiskene slutter med livets og dødens
fest den 21. Marts (Forårsjævndøgn); men
den proces, som i Fiskene begynder i elevens
sjæl, finder ikke her nogen afslutning. Den
trænger meget videre hen imod højdepunktet.
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Livets og Dødens fest er for eleven en
bøjen-sig af hans dybeste sjæl for livets
og den mystiske døds kendsgerninger, der a~

lene kan indføre ham i dette liv.
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• •• • IO •• IO •• IO •• IO •• IO •• IO •• IO. IO. IO. IO ••. . . . . . . .

IO. IO. IO. IO. IO. IO.... •• IO. IO. IO.· .

Nærværende lille bog, som er blevet en
kær og uundværlig ven for mange mennesker,
og aldrig forlader dem (derfor er den så
vidt muligt i lommeformat), er ikke tileg=
net med en gennemlæsning. Den hører til de
åndsværdier, der ligesom Bibelen giver me=
re for hver eneste dag og for hver gang, man
læser dem. Det er en meditationsbog til at
arbejde med i små bidder, og det er egentlig
ikke en bog for begyndere i åndsvidenskab,
idet den afgjort kræver visse esoteriske
kundskaber for a t blive forstået. (Udg.) :1
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