StjernePorten

1. Stråle.
Vilje og kraft.
El Moroya er en af de mest kendte af Østens adepter. Han har en lang række disciple i Europa
og USA, og udøver mest mulig indflydelse i international politik, på en ikke-voldelig måde. Han
arbejder nært sammen med Kuthumi og Civilisationsherren.
Miriam ”Jeg dvæler ved Den Højestes Trone.” Har svært ved at nærme sig det fysiske. Arbejder
med en stærk blåhvid, gennemborende energi. Stimulerer balance og harmoni. Viljen til det
gode. Det enkelte individs beslutning om retning og målsætning. Bringer alt negativt frem i lyset.
Virker transformerende og rensende. Påvirker kronechakraet.

2. Stråle.
Kærlighed og visdom.
Kuthumi er velkendt både i Øst og Vest. Han har mange disciple og bor/har boet på sydsiden af
Himalaya i Indien. For mestrene generelt, er de ikke altid i en fysisk krop, men de kan
materialisere en sådan, om nødvendigt. K.H. er en stor lærer og er i meget nært samarbejde med
Kristus, og sammen med Morya og Jesus er han optaget af at forene østlig og vestlig tanke og
religion. Han har givet inspiration til udvikling af musikinstrumenter, især orglet.
Debra ”Med mine lysstråler styrker jeg den guddommelige hjerteflamme.” Den stille Moder.
Arbejder med en meget smuk, gylden energi, som omfatter alt med kærlighed. Virker stærkt på
hjertechakraet. Opbygger forbindelsen mellem sjælen og personligheden. Formidler kontakt
mellem Østen og Vesten sammen med Mester Lanto.
Djwal Khul er en anden mester på Stråle 2. Han ser ældre ud end de andre kendte mestre, fordi
han så længe har været i den samme krop, som han tog mesterindvielsen i. Han aflaster Kuthumi
og Morya i undervisning af mange aspiranter og disciple, og han arbejder med healing og
humanitære bevægelser som Røde Kros. Han dikterede en stor del af Den Hemmelige Lære og
Alice Bailey bøgerne.
Lanto er leder (chohan) på Stråle 2 efter Kuthumi. Han var engang en kinesisk kejser, og han har
nu en del organisatorisk arbejde internt i Hierarkiet.
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3. Stråle.
Aktiv intelligens.
Paul Venetianeren Mesteren Paul kaldes sådan, fordi han tidligere var kunstmaleren Paolo
Veronese. På 3. Stråle er der vældig aktivitet og mange forbindelser med andre Stråler, og
uddannelse, litteratur, handel og retsvæsen er nogle af felterne. Pauls farver er smaragdgrøn og
ferskenrosa.
Rowena ”Gennem Kærlighed søger jeg den Højeste Sandhed.” Arbejder gennem
Helligåndsaspektet på at opbløde bevidstheden og hjertet. Prøver at forvandle de negative,
mentale aspekter af 3. stråle. Stimulerer oplysning og bevidsthed og er umådelig kærlig og
intelligent. Lyt til dig selv og din intuition. Ikke alt kan læses i bøger.

4. Stråle.
Harmoni igennem konflikt.
Serapis Bay Serapis er også kaldt Egypteren på grund af sin indsats i religion og politik i det
tidlige Egypten. Nu arbejder han mest med deva-evolutionen, engleriget og forbereder store
åbenbaringer i musik og maleri. Andre mestre på 4. Stråle er nærmere mennesket, f.eks. en
mester P. i Nordamerika. Han har et irsk legeme men har ikke ønsket at blive portrætteret.

Harmoni, skønhed, kunst og enhed.
Celeste "Jeg er budbringer mellem Himlen og Jorden.” Kommer fra Venus. Fremmer kontakten
mellem Devariget og Menneskeriget. Hendes energi er som lyset , der brydes i en
mangefacetteret krystal strålende ud til alle sider. Forøger og inspirerer skønheden i kunst og
musik. Styrker og opløfter alle søgende i deres udvikling.

5. Stråle.
Konkret viden.
Hilarion Videnskabens Stråle. At bygge bro mellem fysik og metafysik er hovedopgaven. Logik
og intuition udvikles. Det er måske interessant at Hilarion var Paul af Tarsus på Jesu tid.

Rochelle ”Med Kærlighed gennemtrænger vi Slørene og manifesterer de Evige Sandheder.”
Fremtoner som en meget rank, majestætisk person. Ønskede en blå Iris som symbol på kærlighed
via den 5. stråle. Arbejder med videnskab, psykisk forskning og udvikling fra konkret viden til
abstrakt tænkning og intuition. Den facetslebne smaragd bærer hun som symbol på klarsyn.
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6. Stråle.
Idealisme.
Jesus Som grundlægger af en lære, der blev til en religion med tilbedelse og idealisme, plus det
negative aspekt, fanatisme, blev Jesus en ledende Stråle 6 mester. Men denne Stråle bliver fadet
ud, til fordel for Stråle 2. Desuden virker Jesus mere eller mindre på alle Stråler.
Jesus er velkendt i bibelhistorien, f.eks. som Joshua, og senere som Jeshua, der tog den tredje
indvielse.
Jesus er især kendt for to store ofre, det hvor han overlod sin krop til Kristus, og det at han
(Jesus) bestod den store prøvelse, den store Forsagelse, kendetegnet for den fjerde indvielse, og
korsfæstelsen, hvor Kristus samtidig fuldførte den sjette indvielse og opnåede et åndeligt
gennembrud til gavn for hele menneskeheden.

Lady Nada ”Jeg stimulerer det Guddommelige i alt.” Arbejder meget uselvisk med bl.a.
helbredelse. Ønsker at støtte og vejlede enhver på Vejen. Øser af en uendelig, kærlig kilde, om
end med nogen fasthed og beslutsomhed. Styrker erkendelsen af, at der er en højere styrelse. –
Din vilje ske. Drager omsorg for og healer alle, der står i en overgangsfase. Stimulerer evnen til
betingelsesløs kærlighed. Bruger en rose som symbol.

7. Stråle.
Civilisationens Herre.
St. Germain, Rakoczy, Civilisationsherren, afd. III. – Han har i lang tid været på Stråle 7, med
ceremoniel magi og organisation, men er fra ca. 1950 også indsat i det store embede, der
udfolder sig via 3. Stråles aktiviteter. Mester R. skabte især offentlig opmærksomhed, da han var
Greven af St. Germain, og også som henholdsvis Roger Bacon og som Francis Bacon tog han
hånd om europæiske affærer. Han anbefaler den Violette Flamme

Ceremoniel magi.
Portia ”Med den Violette Stråle renser vi – transformerer vi - ophøjer vi – stimulerer vi
Universel Tanke.” Portia forbereder sig på at bliver den næste Verdensmoder. Det holdes stadig
af Maria for Vesten og mest af Kwan Yin for Østen. En ny Helligåndsindstrømning vil komme
gennem den 7. stråle, som en lysviolet energi, der bl.a. styrker de feminine strømninger.

Maha Chohan er overhovedet eller hierarken af de syv chohan’s af strålerne. Hans navn
betyder: ”Den Store Herre”, der er et embede i hierarkiet af Det Store Hvide Broderskab. Han
legemliggør det hvide lys af de syv stråler og lærer os balance og integration af disse stråler
igennem 8. Stråle. Han lærer os også at sand kærlighed er bærer for alle andre dyder og alle
aspekter af mestringen af Gud. Han er repræsentant for Helligånden og indvier sjæle i hjertets
hellige kammer og hjælper med at forberede til modtagelsen af Helligåndens 9 gaver: visdom,
viden, tro, healing, mirakler, profetier, dømmekraft af ånder, tungetale og tolkning af tungetale.
Nogel gange kaldes han for: Keeper of the Flame.
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Kwan Yin er medlem af Det Karmiske Råd og arbejder tæt sammen med Herren Maitreya og St.
Germain på at forandre menneskehedens hårde skæbne. Hun er tæt knyttet til Maria og Lady
Nada og har desuden et tæt samarbejde med deva-verdenen. Hun kaldes også for Østens Maria.
Både Maria og Kwan Yin siges at stamme fra den samme sjæl og at være givet Yin-frekvensen.
Kwan Yin er medfølelsens og barmhjertighedens gudinde og det guddommelige moderaspekt af
buddhismen. Hun har afgivet løfte om at forblive i det jordiske rige indtil alt andet levende har
fuldført oplysning og derved er blevet befriet fra den lidelsesfyldte cyklus af fødsel, død og
genfødsel.
***
Maria er Verdensmoderen der til stadighed giver af sin kærlighed til især lidende og svage
grupper på jorden. Hun arbejder tæt sammen med Engleriget med sin dybtfølte og medfølende
kærlighed til menneskeheden. I det tidlige Atlantis levede Maria som præstinde i et tempel hvor
hun studerede healingskunsten og lærte at harmonisere chakra’erne så gennemstrømningen af lys
flyder ubesværet. Maria’s forældre var hengivne tjenere for fuldendelsen af Guds plan. De
levede efter lærdommene og disciplinerne fra Essæernes fællesskab og skabte de rette
betingelser for at Jomfru Maria skulle fødes hos dem og senere blive Moder for Guds Søn.

Maitreya kendes af buddhister som legemliggørelsen af kærlig godhed. Hans navn kommer fra
sanskrit: ’maitri’ der betyder universel kærlighed. Han er en Buddha der uophørt arbejder for at
oplyse menneskeheden og være fødselshjælper for lysets tidsalder. Han er den planetariske
Kristus der lyste over Jesus hele hans liv og han er lederen af Det Store Hvide Broderskab.
Herren Maitreya var en inkarnation af Krishna. Han er overhoved for Det Spirituelle Hierarki og
kaldes ofte ”Mesteren over Mestrene”.

Gautama Buddha var Visdommens og realismens store lærer. Han har i mange år medvirket
ved den ældgamle Wesak-fest i Østen, hvor Han kanaliserede en dual kraftstrøm af Goodwill fra
Den Planetariske Logos og, mere styret, fra Sanat Kumara.
I årene 1936 – 43 blev der ved Wesak fuldmånerne (i Tyrens tegn) arbejdet mere intenst på at
gøre verdenstjenerne i Øst og Vest, mere bevidste om kraftoverførslen, og mere
samarbejdsvillige i at formidle Goodwill ud i Verden. Siden da er Wesak blevet mere kendt i
Vesten, hvor den nu fejres som en af årets store højtider.
Information om Wesakfesten i bøger af ældre dato er ikke pålidelig. Meget er forandret, gjort
stærkere og mere direkte. Herren Gautama blev totalt løst fra Jorden af Sanat Kumara, og siden
da er Gautama blevet gradvis fjernere. Han er på en Vej til højere udvikling. Den Vej er ikke
Vejen til Planetariske Logoi.

Babaji eller Mahavatar Babaji – Mange indiske guruer kalder sig Babaji = Ærede Fader. Men
der er kun én M.B. Han er omtalt i bogen En Yogis Selvbiografi og optrådte for ca. 150 år siden i
Indien, hvor Han og en lille flok disciple teleporterede sig fra sted til sted.
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Athene eller Pallas Athene – Visdommens Gudinde, var mere kendt i det antikke Grækenland, i
den minoiske kultur. Men hun er igen kommet nær og hjælper, som så mange andre adepter, med
at anspore mennesket til at opbygge forbindelse mellem det lavere og det højere selv.
White Eagle – er ikke medlem af Hierarkiet, men er forbundet med det, med sin egen niche.
Han er på Stråle 2 og er en stor åndelig lærer. Han bruger sit indianerimage, men er ikke en
nuværende indianer, og han vil ikke kaldes shaman. Hans lære minder meget om Jesus.
Mother Meera – synes at have inkarneret direkte fra, hvad hun kalder Paramatman, hvilket
nærmest er det Monadiske Plan. Hun arbejder især med tavst at bringe de små strømme i orden i
menneskers højere legemer.
Kristus, Stråle 2, afdeling II – Embedet som Verdenslærer er selvsagt verdensomspændende. I
flere tusinde år er det den samme, der har sendt disciple ud i Verden, hver især med en lære der
passede til folket i den pågældende verdensdel. De forskellige åndelige læresystemer blev
efterhånden omskabt og tilpasset diverse præsteskaber.
Kristus kaldes også Maitreya. Bodhisattva og Imam Madhi. Han er den store Kærlighedens og
Visdommens Herre, og hans forgænger Gautama Buddha, var Visdommens herre. Kristus er chef
for Hierarkiet, logen af mestre, ligesom Sanat Kumara er chef for den overordnede instans,
Shamballa. Kristus overskyggede Jesus i 3 år og under korsfæstelsen. De gennembrød et
”forhæng” på hver sit niveau.
Manuen, et Stråle 1 embede, afd. I. – Han er den, der udviklede den femte race, det tænkende
menneske. Det begyndte for omtrent 100.000 år siden med udvælgelse af individer fra et af de
sidste atlantiske folkeslag.
Der er en Manu for hver race, og deres perioder overlapper naturligvis. Manuen kender
evolutionsplanen og arbejder meget med bygge-devaerne og elementerne. Den Planetariske
Logos overfører Sine hensigter til Ham, via Sanat Kumara, der fokuserer al planetarisk energi i
sig. Lignende overførsler sker til de to andre afdelingsledere. Manuens arbejde er efterhånden
blevet meget kompliceret og interplanetarisk.
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Mariam Magdalene arbejder på flere planer og gennem flere legemer. Hun er knyttet til
forskellige hellige steder som hun beliver med sin fine energi, Den ophøjede Freds Ånd. Hendes
overordnede mål er at kanalisere feminin energi til jorden. Hun har brug for hjælpere til at
nedfælde energien og det er ikke kun højtudviklede der kan medvirke i denne proces. Nogle kan
udføre energiarbejdet fra hjertet og andre kan udføre det ved rejser til disse hellige steder, hvor
de vil få en indvielse, som gør dem til kanaler for energien. Andre igen har mulighed for at
nedfælde energien gennem hovedet og påvirke alt omkring sig med deres vibrerende lyslegemer.
Udover menneskeriget er også naturånderne, planteriget og mineralriget medvirkende i dette
arbejde. Mariam har kontakt med højt udviklede konstellationer uden for vores solsystem og det
er disse energier hun sender videre igennem vores planet. Det siges om denne energi at den
stråler som små sole, stjernesole. Hendes hjertechakra, foreslås det, kunne ligne en roterende
galakse og den kærlige healingsenergi vil blive brugt til rensning og oprettelse af balance på alle
planer.

White Eagle er også kendt som Quezacoatl, der forbindes med de amerikanske indianeres
kultur. Han bringer guddommelig information og healingsevner. Han er stærkt indtuned på
Moder Jord og de fire aspekter: jord, luft, vand og ild. Man kan kalde på ham for at finde styrke,
vejledning og forbindelse med jorden.

Vaisvata Manu er leder af 1. stråle. Han er Manu eller den originale skaber af den 5. rod-race.
Han beskæftiger sig med regeringer, planetar politik og stiftelsen og vejledning af race-typer.I
samarbejde med Hans mægtige Brødre udfører han Guds plan for menneskeheden. Han arbejder
tæt sammen med Engle-riget og arbejder grundlæggende med stof og form aspektet af
manifestation. Han arbejder sammen med Kristus og Maha Chohan der er lederne af de to andre
hovedstråler.

The Divine Director var St. Germains underviser og vejleder. Han har autoritet over Jordens
vilkår. Han er kendt på de indre planer som Mester R. Han er medlem af Det Karmiske Råd, der
repræsentere 1. stråle. Han repræsenterer de samme kvaliteter overfor menneskeheden som
Kristus. Han står for den 7. rod-race. Og igennem de sidste tyve år eller mere har han arbejdet
med at assistere så mange individer som muligt til frihed med henblik på, at bringe frelse og
renselse til Jorden, der kan sætte menneskeheden fri og skabe plads til at hans rod-race kan
fuldbyrde deres evolution.
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