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Jorden går nu ind i et vist niveau af opstandelse, og dermed gives menneskeheden en stor 

mulighed for at hæves i vibration. Denne mulighed har i mange åndelige grupper ligeledes fået 

benævnelsen opstandelse. Især fra ekstraplanetare kilder tales der i denne tid meget om, at vi 

forberedes til opstandelse (eller ascension som det hedder på engelsk), og mange mennesker 

fokuserer deres opmærksomhed på, hvorledes de kan tage del i denne opstandelse. 

Optagetheden af opstandelse viser, at den måde som opstandelse beskrives på i stjernefolkets 

kilder, adskiller sig fra den måde, som opstandelse er beskrevet på i Jordens almindelige 

esoteriske forståelse. 

 

Hvis en mester som Djwhal Khul, der skrev igennem Alice A Bailey fra 1919 til 1949, skulle 

kommentere den nuværende optagethed af opstandendelse, ville han utvivlsomt beskrive vor 

forståelse af dette bevidsthedstrin som meget naivt og overfladisk. I den periode, hvori han skrev 

igennem Alice A Bailey, gjorde han blandt andet en lille kommentar til "I Am"-bevægelsens 

forståelse af ascension, hvori han gør opmærksom på, at den proces, hvorved flere af Grevens 

disciple kommer frem til en tilstand, hvor den fysiske krop pludselig kan forsvinde fra det fysiske 

plan, ikke er den egentlige ascension. Han betragter således den 7. indvielse, Kristusindvielsen, 

som den egentlige opstandelse. Da imidlertid udtrykket ascension har vist sig at finde stor 

udbredelse i denne tid, kan vi vælge at skelne mellem forskellige grader af ascension, således at vi 

kan beholde udtrykket, men blot have en mere præcis forståelse af, hvad vi mener med ascension. 

I det følgende søger jeg at beskrive tre forskellige former for højere bevidsthed, som i mine øjne 

samtidig repræsenterer tre grader af opstandelse. 

 

Opstandelse som enhed med Guds lys - første niveau af opstandelse 

De enkleste former for opstandelse kan kaldes for astral opstandelse, mental opstandelse og 

æterisk opstandelse. Det er disse tre former for opstandelse, som beskrives i de nye kilder fra 

andre planeters stjernefolk. Tilsammen udgør de den laveste af de tre grader af opstandelse. 

 

Astral opstandelse 

Den første opstandelse, der vil ske på denne planet, er en opstandelse af det astrale legeme. Det 

astrale legemes opstandelse er en renselse af vort følelsesliv, en forvandling af gamle traumatiske 

og tunge mekanismer og en åbning mod den universelle glæde og lethed. Astrallegemets 

forvandling er et meget stort skridt for blandt andet de åndelige indstillede mennesker, som har 



været begrænset i forhold til den almindelige stjerne- og englemenneske tilstand, som vi kender fra 

før vi kom til planeten Jorden. 

 

Gennem astral opstandelse genfinder vi vort lette humør, vor evne til at se positivt på tilværelsen 

samt vor livsglæde. Hvis vor inkarnationscyklus på Jorden har været meget tung og vanskelig, kan 

den astrale opstandelse foregå over en længere periode, men hvis der ikke er så meget tyngde fra 

fortidige lidelser kan den astrale opstandelse være en relativt enkelt proces, som vi kan gennemgå 

i de nuværende årtier. Når processen er ved at være færdig, vil vor livsglæde være så 

fremherskende, at vi har genfundet glæden ved at være menneske. Astral opstandelse svarer til 

renselse af den form for mørke, som kaldes glamour eller blændværk. 

 

Mental opstandelse 

Den mentale opstandelse svarer til, at vort mentale legeme ophører med at lukke af for det 

universelle lys. Efterhånden som opstandelsen i mentallegemet skrider frem som en opløftende og 

forvandlende proces, vil vore tanker åbne sig mod guddommens universelle tankesind 

repræsenteret ved de lysverdener, som i disse årtier sænkes tættere og tættere ned i 

menneskeheden. 

Ved den mentale opstandelsesproces vil der ske en gradvis opløsning af de begrænsende 

tankeformer, som vi har fået indbygget på Jorden og som giver tendenser til materialistisk 3-

dimensionel tænkning, til en firkantet eller dogmatisk virkelighedsforståelse og til begrænsninger i 

vor evne til at se virkeligheden, som den er. Når der åbnes for det universelle tankesind, kan vi 

som verdensborgere tænke relativt åbent, næsten uden at begrænses af den specielle form for 

tænkning der finder sted på planeten Jorden. Opløsningen af de begrænsende tankeformer 

betyder ikke, at vi når en fuld universel forståelse eller visdom. Den betyder blot, at vi i frihed kan 

lade vores mentale kapacitet være i korrespondance med de mentale lysstrømme og forståelser, 

som findes indenfor det vibrationsområde, hvortil vort mentallegeme er udviklet. 

Den mentale opstandelse i menneskeheden vil give os en universel forståelse, den vil give os evne 

til at forstå i flere end tre dimensioner, og den vil give os vor identitet som stjernemennesker og 

englemennesker tilbage. Den mentale opstandelse er en forudsætning for, at vi kan skabe 

helheden i menneskeheden på Jorden, de begrænsende og jeg centrerede tankeformer er en 

hindring for denne enhed. Mental opstandelse svarer til renselse af den form for mørke, som 

kaldes illusion. 

 

Æterisk opstandelse 

Den æteriske opstandelse vil her på Jorden finde sted samtidig med den astrale og mentale 

opstandelse. For mange mennesker er den imidlertid vanskeligere end de andre to, da det er selve 

vibrationen i de fysisk-æteriske atomer, der skal hæves. Den æteriske opstandelse svarer til en 

renselse af den form for mørke, som kaldes for maya. 

 



I vort æteriske legeme findes der forskellige former for trægheder, der stammer fra lang tids 

involution, hvor vi har lært at identificere os med kroppen. Der er således forvrængninger og 

trægheder, som kan gøre det fysisk-æteriske legeme træt, som kan give det mindre vitalitet, som 

kan gøre det sygt, og som kan give store begrænsninger i den fysiske hjernes evne til at 

respondere på højere lysstrømme. 

Efterhånden som den æteriske opstandelse skrider frem, vil vi føle en større lethed og et større 

indre liv i kroppen. Vi vil få vanskeligere ved at blive syge, og vi vil opdage, at hjernen har lettere 

ved at tænke abstrakt og universelt. Letheden i kroppen kan dog modvirkes i perioder, hvor der 

kan ske en dybere korsfæstelse, hvis der samtidig med opstandelsesprocessen sker en 

uddybende enhed med Guds medlidende og blødende kærlighed. Den æteriske opstandelse vil 

give en generel følelse af lethed, og den vil forøge glæden ved at være et fysisk menneske. Når 

niveauet af æterisk opstandelse stiger, så vil hele den fysiske krop blive lidt lettere. Vi vil få en 

lettere gang og vi vil følge med i den generelle opstandelse, som sker på Jorden, efterhånden som 

Jorden ændrer tilstand fra fysisk til fysisk-æterisk. 

 

Uforvrængethedens tilstand 

Den tilstand, som de tre ovennævnte grader af opstandelser giver, svarer til den tilstand som 

kendes fra mange lysende planeter. Det er en tilstand af lethed, glæde, sorgfrihed, tillid, åbenhed 

og den form for kærlighed, som indeholder glæde, god vilje og omsorg. Denne tilstand, er en 

tilstand af uforvrængethed, hvor der stadigvæk er personlighed, men hvor personligheden ikke 

forvrænger universets lys for at fremme egne begær. Denne tilstand af ascension giver os ikke en 

højere udvikling. Men den betyder, at vi får forvandlet de fordrejede energier i os som er skabt 

under involutionsprocessen på planeten Jorden. Når begær forvrængningen i vore energier ikke 

længere eksisterer, kan vi leve i en åbenhed for universet, vi kan tage imod og give videre i frihed. 

Vi vil få en tilstand på Jorden, der minder om den tilstand, som vi kender fra andre lysende 

civilisationer. 

Denne opstandelsestilstand svarer til det første, andet og lidt af det tredje indvielsesniveau på 

Jorden. Under de tre første af de større indvielser, der er indstiftet under Jordens indre styre bliver 

det fysisk-æteriske legeme, det astrale legeme og noget af det lave mentale legeme rent, klart og 

modtageligt for guddommelige indtryk. 

 

Opstandelse som enhed ved Guds kærlighed - andet niveau af opstandelse 

Opstandelse som enhed med Guds kærlighed svarer til den tredje, den fjerde og delvist den femte 

indvielse under Jordens Hierarki. Den mulighed, som er givet på Jorden, er, at mennesket kan 

åbne sig så dybt for kærlighedskraften, at kærlighedskraften kan hjælpe mennesket til at blive 

integreret i det buddhiske plan. Ved forbundetheden med den specielle kærlighedskraft, som vi kan 

kalde for Kristuskraften, skabes en kraft i mennesket, som giver en evne at være en forløsende, 

dynamisk og forvandlende indstrømmer af kærlighedskraften til de lavere verdener. 

 



De af os, som har valgt en udviklingsvej på Jorden, i hvilken der bliver indbygget særlig megen 

modgang, særligt megen lidelse, og særligt mange kampe, har mulighed for at få indbygget den 

Kristuskraft, som kan lede igennem den tredje og fjerde indvielse på Jorden. Den mulighed 

forudsætter dog, at de kvaliteter, der trænes på det første og andet indvielsesniveau, bliver 

udviklet, og at de øvrige aspekter af opstandelse, der tilhører disse niveauer, også gennemleves. 

Problemstillingen er, at såfremt en højere bevidsthed har valgt, at vi skal igennem den form for 

opstandelse, som ligger på tredje og fjerde indvielsesniveau, så kan vi fastholdes i en form for 

begrænsethed og tyngde i en længere periode, end hvis målsætningen var astral, mental og 

æterisk opstandelse. Årsagen til, at det kan være vanskeligere for denne gruppe mennesker at 

opnå den glæde og lethed som den astrale, mentale og æteriske opstandelse fører til, er, at selve 

fødselsgangen til den tredje og fjerde indvielse er længere og mere snæver. 

 

Ved hjertets forbundethed med Guds medlidende, selvopofrende og forløsende kærlighed skabes 

en indre korsfæstelse, som hjælper mennesket til at blive forbundet med Jordens lidelse og 

menneskehedens lidelser. Denne forbundethed vil i den første fase skabe mere indre tunghed, 

ensomhed og lidelse. I den fase, som vi nu går ind i, vil den imidlertid også skabe en dybere form 

for opstandelse. Under denne opstandelse gennemtrænger den indre korsfæstelse hele vor 

personlighedsbevidsthed. Dette medfører at den fjerde form for mørke kan forløses. Denne form 

for mørke kaldes for tærskelvogteren. Tærskelvogteraspektet indeholder selve den separatistiske 

personligheds kerne. Det betyder, at denne forløsningsprocess er meget dybtgående, og den kan 

være så lidelsesfuld, at det kan tage sin tid at opdage, at den samtidig er et led i en opstandelse. 

På det tidspunkt hvor hjertecentret omdannes fra at være en gral (med kors igennem) til at blive en 

solgral, omdannes den kraft, der skaber et indre kors, til en flammeagtig strøm. Denne strøm 

gennemtrænges af den Kristus-solkraft, der strømmer fra Jordens centrum op igennem solgralen. 

Mennesket kan da mærke en meget stærk og fin ild gennemtrænge hele hjertet og vibrere 

igennem alle celler, alle chakraer og alle legemer. Den gruppe, der går igennem hjertets 

opstandelsesproces, vil da kunne genkende kraften bag Jesu ord "Jeg er opstandelsen og livet". 

 

Den dybe form for hjerteopstandelse kan også kaldes for solopstandelsen. Solopstandelsen 

skabes, når et menneske kan sætte sit personlige ønske om opstandelse til side og i stedet gå ind 

i ønsket om at blive en levende byggesten i den kærlighedsstrøm, som flyder fra Sollogos' hjerte 

igennem Kristus og ind i Jorden. I det øjeblik man vælger at følge Jesu ord om at tage sit kors på 

sig og gå i hans fodspor, så ved man, at korset fører til korsfæstelse og til opstandelse. 

Solopstandelsen bliver således en udviklingsvej igennem indre lidelse og selvopofrelse for 

menneskeheden frem til den tilstand, hvor man bliver Gralskongen, der bærer den gyldne sol i 

hjertet og lader sig gennemstrømme af den lodrette Kristuskraft. Opstandelsen skabes ved at den 

indviede vibrerer både i solånden og i den gyldne sol, der er ved at skabes midt inde i Jorden. 

Under solopstandelsen forvandles mennesket til at blive en forløsende kraft, der virker som en 

forlængelse af Kristus som den, der gennemtrænger Jorden med den helliggørende kærlighed. 

Sammen med Kristus kan den gruppe, som er under træning til solopstandelsen således sige: "Jeg 

er opstandelsen og livet". Samtidig bekræfter den, at den derigennem er med til at gennemtrænge 

hele planeten Jorden og dens menneskehed med solåndens dynamiske kraft. Den gruppe, der 



skal gennemgå solopstandelsen på Jorden, bliver således den gruppe, der skaber fundamentet til, 

at Jorden kan blive ikke bare en lys planet, men også en hellig planet. 

 

Opstandelse som enhed med Guds Vilje - tredje niveau af opstandelse 

De dybeste former for opstandelse er de former for opstandelse, hvori mennesket totalt frigør sig 

fra de tre lavere verdener, begrænsninger og fra den form for slør, som kaldes for den kosmiske 

ondskab. Set med Mesteren Djwhal Khuls øjne er Mestrene i Det Store Hvide Broderskab, 

stadigvæk underkastet visse begrænsninger. Den opstandelse, som Jesus gav et eksempel på, 

kaldes på engelsk ressurrection. Det er den femte indvielses opstandelse hvor Guds viljes kraft går 

sammen med Guds kærlighedskraft og gennemtrænger det fysiske legeme på en sådan måde, at 

den bliver opslugt af Kristus solvibrationen. Det fysiske legeme bliver derved så gennemtrængt af 

den højere bevidstheds solkraft, at det kan leve i denne solvibration uden at være manifesteret i tid 

og rum. Samtidigt kan mennesket ved denne indvielsesgrad, som kaldes Mestergraden, sænke 

legemets vibration til at blive fysisk synlig. 

Vi står overfor et fænomen, hvor vi antagelig skal til at skelne mellem tre grader af fysisk 

opstandelse. I den første grad bliver det fysiske legeme lettere og lettere, men er dog stadigvæk 

fysisk synligt. I den anden grad, som kan ses blandt nogle af dem, som samarbejder meget med 

Jeg-Er-Nærværelsen, kan skabes en forøgelse af vibrationen i det fysiske legeme, der medfører, 

at det pludselig kan forrykkes fra det fysiske plan og genetableres et andet sted. I den tredje grad 

er det fysiske legeme overtaget af selve Sjælen og Ånden på den samme måde at det er 

gennemtrængt af denne solvibration, således at kroppen, hvis den manifesteres fysisk igen, er et 

funklende udtryk for dette aspekt af Guds væsen. Der er dog en gradvis overgang mellem disse tre 

stadier. 

 

Den femte indvielses opstandelse giver mennesket fuld frihed i forhold til det fysisk-æteriske, det 

astrale og det mentale plans verdener. Den opstandne mester har således en frihed, visdom og 

kærlighed, som er på et langt højere niveau end på det udviklingstrin, hvor han/hun 

repræsenterede den æteriske, astrale og mentale opstandelse på de smukke lyse mentale planer. 

Den opstandne mester er ét med Guds kærlighed som den forløsende, dynamiske og 

forvandlende kraft i universet, og samtidig er han/hun delvist gennemtrængt af den guddommelige 

vilje. Hvis f.eks. fem opstandne mester og femhundrede opstandne personligheder på det 

mellemste mentalplan inkarnerer på en planet for at hjælpe denne til det næste trin i udviklingen, 

vil disse fem mestre kunne gøre ligeså stort et arbejde, som de femhundrede mentalt opstandne 

ville kunne gøre tilsammen. For hvert nyt opstandelsesniveau kommer der således langt flere 

muligheder for at gennemtrænge lavere universer med de højere aspekter af guddommens væsen. 

 

Den opstandne mester har fuld frihed til ikke at inkarnere igen, da det, der kan læres på det fysiske 

plan, er lært. Den æteriske, astralt, og mentalt opstandne kan stadigvæk komme ud for en ny 

runde på en fysisk planet hvor der skal udvikles de kvaliteter som gør det muligt at få 

solopstandelsen og mesteropstandelsen med som et indbygget element i bevidstheden. Mesteren 



lever i en åbenhed for den guddommelige Plan og udgør selv en vigtig dynamisk faktor i denne 

plan i det område af universet, hvori han/hun har sin opgave. 

 

Den 7. indvielse kaldes på engelsk ascension. Dette indvielsesniveau, der også kaldes for Kristus-

indvielsen, betegner Mesteren Djwhal Khul som den egentlige opstandelse. Den blev synliggjort i 

Det nye Testamente ved Jesu opstigen til himmels. Når Djwhal Khul er optaget af dette niveau 

som den egentlige opstandelse, skyldes det, at først på det niveau frigør mennesket sig fuldt ud fra 

det slør, som han kalder det kosmiske onde. Han beskriver således, at der er umådelig forskel på 

en mesters indvielsesniveau og Kristusindvielsesniveauet. Ved den endelige opstandelse opnås 

den frihed at blive ét med den guddommelige vilje indenfor det bevidsthedsområde, som vedrører 

den menneskelige evolution. Ved den endelige opstandelse bliver mennesket således ét med den 

ildkraft, som er Guddommens uressens og skabende dynamik. Derved skifter mennesket således 

fra en identitet med Sjælen og den åndelige triade til en identitet med ånden og selve 

skaberkraften. 

 

Hvornår sker opstandelsen? 

Opstandelsen på Jorden er igang; selve opstandelsesvibrationen skabes af flere forskellige 

guddommelige indstrømninger. Den generelle indstrømning fra Hierarkiet, Sirius-systemet og 

Plejaderne skaber en opstandelse, som hæver vibrationen i det fysisk-æteriske, astrale og mentale 

bevidsthedslag. Denne hævelse af vibrationen kan opleves som en generel strøm, der skaber liv, 

balance og lethed i de forskellige legemer. 

Fra visse ekstraplanetare kilder er der en forventning om, at dette niveau af opstandelse kan 

gennemføres inden for få årtier. Personligt tror jeg, at disse kilder vil blive overraskede over at 

opdage, at det vil tage meget længere tid for menneskeheden og planeten at nå dette 

vibrationsniveau. Der er meget mere tyngde på denne planet end det er sædvanligt, når en planet 

kommer til det udviklingstrin, hvor den går ind i sin opstandelse. Og det er mest gavnligt for 

menneskeheden, hvis udviklingen foregår så tilpas langsomt, at vi kan nå at følge med. Det er 

således sundest at få lov til at gå igennem fødselsvanskelighederne og en gradvis bearbejdning og 

forvandling af disse, således at Jordens og menneskehedens grundlæggende krise kan blive en 

vigtig del i vort erfaringsgrundlag og skabe visse hjerteudviklinger, som vi kan tage med os ind i 

den næste tilstand af universel bevidsthed. 

Det opstandelsesniveau, som her er blevet kaldt for Solopstandelsen, vil kun tages af en mindre 

gruppe af menneskeheden. Den er beregnet for de sjæle, som skal blive mestre på denne planet 

og derefter skal kunne fungere på det buddhiske plans niveau af universel kærlighed og visdom. 

For Jorden og menneskeheden som helhed vil den opstandelsesproces få en vis indflydelse, fordi 

det er gennem solindstrømningen i Jordens midte, at selve den virkning skabes, som kaldes for 

helliggørelsen af Jorden. Gennem solopstandelsen skabes således den globale virkning, som gør 

Jorden til en hellig planet om ca. 2000 år. Sol-Kristusvibrationen vil få en større indflydelse i hele 

menneskeheden om 500-700 år, når det niveau bliver nået, der kan kaldes for Den gyldne 

Tidsalder eller Den gyldne Civilisation. 



 

Den form for opstandelse, der skabes ved enhed med Guds vilje, vil kun opleves af ganske få på 

denne planet i den nuværende udviklingsfase. For langt hovedparten af menneskeheden vil denne 

opstandelse først ske på andre planeter og i andre universer. For Jorden som helhed forventes 

det, at der kommer en større viljesindstrømning under den 7. rodrace, hvor den menneskehed, der 

til den tid vil bebo Jorden, skal træne i at komme i samklang med den vældige kraft, der 

udstrømmer fra centeret for Guds Vilje. Til den tid vil der blive tilrettelagt en udvikling på Jorden, 

hvor menneskeheden vil gå igennem de sidste opstandelser. 
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