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På det seneste har naturen skabt store forstyrrelser via udbrud fra den islandske 

vulkan, Eyjafjallajokull. (kan du udtale det?!) Vulkaner undersøges selvfølgelig af 

vulkanologer, men med tanke på den forestående Wesak (Tyrens fuldmåne), kan man 

også overveje den esoteriske hersker i Tyrens tegn, planeten Vulkan. Vulkan, den 

guddommelige smed, knokler løs i sin smedje og former sit  'instrument' på ambolten: 

"... Vulkan - ham der smeder metaller, og som arbejder i den tætteste og mest konkrete 

udtryksform i naturens verden (set fra menneskets synsvinkel). Vulkan er ham, der går 

ned i dybderne for at finde det materiale, ved hvilket han kan få afløb for sin iboende 

kunst og forme det, som er smukt og brugbart. Vulkan står derfor for sjælen, det 

individuelle indre åndelige menneske; i hans aktivitet finder vi nøglen til sjælens 

opgave på livshjulets evige runde. I vil huske, hvordan Herkules på det faste kors måtte 

fremstille sine egne våben, før han sejrede i kampen. Det er i virkeligheden en 

henvisning til Vulkans kunst – ham der styrer det indre menneske og leder dets 

skabende arbejde. (Alica A. Bailey, Esoterisk Astrologi s. 349-350)  

Vulkan (vilje) deler herskerskabet over 1. stråle vilje og magt med Pluto (magt). Begge 

planeter er ligesom usynlige vogtere af solsystemets to yderpunkter – Vulkan er tættest 

på Solen, Pluto længst fra Solen, og de kan ikke ses med det blotte øje. I mytologien 

karakteriseres de begge som dem, som arbejder i undergrunden skjult fra verden, og 

deres meget esoteriske indflydelse er arbejdet ”bag scenen”.  



Island 

Ethvert vulkanudbrud med dets ærefrygtindgydende udspydelse af smeltet lava og 

aske midt i lynglimt af selvforeviget tordenvejr, er et vidne om de kraftkilder og de 

råstoffer som Vulkan arbejder med, og vi bliver vidne til Plutos destruktive kræfter, 

såvel som Vulkans konstruktive kræfter. 

Rodracerne og deres respektive kontinenter ødelægges skiftevis af ild og vand. 

Lemurien blev ødelagt af vulkansk aktivitet (ild), Atlantis af vand og den 5. rodraces 

kontinent vil til sidst blive destrueret eller ændret af vulkansk aktivitet. Derfor vil de 

jordskælv og vulkanudbrud vi oplever i øjeblikket tage til, hen over de næste 2000 til 

25.000 år som en naturlig del af Jordens cyklus; de vil selvfølgelig blive betragtet som 

katastrofer, men de er refleksioner på en transformation af menneskehedens 

bevidsthed og de skridt der tages hen imod den 6. rodrace.  

Merkur retrograd 

Tyrens tegn er tæt forbundet med penge, ædle metaller og besiddelser. Under det 

aktuelle vulkanudbrud i Island har mange mistet deres indkomst på grund af sten og 

aske i luftrummet (og på grund af Islands nylige fallit). Udbruddet startede under 

Merkurs transit gennem Tyrens tegn- i den langsomme periode før den gik retrograd. 

(Mercury går direkte 12. maj 2010). Da Tyren er et af de tegn i dyrekredsen, der lider af 

størst inerti, kan Merkur retrograd i dette tegn forårsage store forstyrrelser og 

forsinkelser i transport og kommunikation. Det er også interessant at bemærke, at i 

denne periode, har NASA frigivet spektakulære billeder af Solen som udsender lysglimt 

som fra store lyn - som foroven, således også forneden!  

 

Nogle studerende taler om Merkur retrograd i næsten overtroiske toner, der har 

tendens til at styrke en slags fatalisme. Selvfølgelig tillader Merkur retrograd, at gamle 

mønstre vender tilbage, omhyggelig sortering, refleksion, og revurdering af lige meget 

hvad der behøver at blive gransket i ens liv, kan, hvis vi overgiver os til denne 

introspektive proces indtil Merkur går direkte igen, give klarhed og en løsning kan vise 

sig.  

Men selv efter at Mercury går direkte, går der stadig en periode på et par uger før den 

er i sin normale daglige bevægelse, ligesom der går et par uger med at sætte farten 

ned i den retrograde fase. På den måde går Merkur først virkelig direkte, når den har 

nået sin normale daglige bevægelse gennem himlen – som må være et par uger efter, 

at den i teknisk forstand er gået direkte.  

 

Derfor vil vulkanudbruddene ikke være over overstået før dette tidspunkt er nået! I 

øjeblikket kan det se ud til, at der er en åbning, der gør, at luftfarten kan genoptages, 

men slutningen af maj ville være et mere realistisk tidspunkt da Merkur da, vil være i 

sin fulde direkte cyklus og udbrud og forstyrrelser ophøre. Det vil tiden vise! 



Pause til reflektion 

Tilbage til Island - Tyren er Moder Jord, og derfor er Merkurs transit i Tyrens tegn den 

cyklus, der er bedst egnet til at hæve Jordens kundalini. De forstyrrelser, der er 

fremkaldt i menneskers liv har været meget markante – det der blev taget for givet 

tidligere, kan man ikke længere regne med. Det er næsten som om menneskeheden, 

er blevet bedt om at sætte farten ned og gøre status. Vi kunne måske overveje, i stedet 

for et par timer med fly, at tage flere dage som passager på en liner fra New York til 

London? Ingen ved, hvor længe udbruddet vil fortsætte. Den anden vulkan (Katla), kan 

ifølge forskerne få langt større katastrofale konsekvenser, hvis den også går i udbrud, 

et udbrud der kan blive udløst af den første vulkan. Begge kan de være i udbrud i flere 

år, som det var tilfældet i 1800 tallet. 

Selv om der er nogle hårde kortsigtede økonomiske konsekvenser og ulemper, kan 

disse vulkanudbrud være en velsignelse i forklædning. Tyrens tegn er tegnet for 

værdier, og det er helt sikkert en god lejlighed for alle til at revurdere værdier, især for 

mange af dem der er bundet til materialismens trædemølle, og endnu ikke er vågnet op 

til sjælens virkelighed. Forekomster som den vulkanske aktivitet vi oplever lige nu, er 

væsentlige øjeblikke, der fungerer som intense drivkræfter. 

På denne baggrund er det interessant at overveje Wesak horoskopet for Tyrens tegn 

fra år 2000, den såkaldte femte Shamballa(1)  indflydelse et mønster der meget vel 

kunne afgøre de, mellemliggende 25 år indtil 2025. Horoskopet for den pågældende 

periode har et stellium (oversætteren : tre eller flere planeter i samme tegn)) i Tyren 

tegn i det andet hus, som står for penge, og mere esoterisk fortolkes som huset for 

åndelige værdier. Som nævnt dengang var de to store temaer for det horoskop -  

penge og miljø. 

I betragtning af den økonomiske afmatning der startede i 2008 og de genstridige 

holdninger imod forandringer, kunne man drage følgende konklusion: Hvis 

menneskeheden ikke ændrer sine gamle måder at drive forretning på, ligesom for 

eksempel korruptionen på Wall St., vil man blive tvunget til at gøre det af Moder Natur. 

(Nogle meget opmuntrende initiativer fra Obama administration er i øjeblikket 

virkningsfulde, og det giver grund til håb.) Hvis menneskeheden er for langsom til at 

forandre sig, så vil der komme naturkatastrofer. Det kan meget vel være det, der sker 

nu, og det kunne gentages med større regelmæssighed i den nærmeste fremtid med 

mere ødelæggende jordskælv såsom som det nyere i Chile, Haiti, Kina og Iran. Som 

nævnt tidligere, er en stor del af denne aktivitet en del af naturlige cyklusser over en 

vidstrakt tidsperiode, og den er blevet forudset ens af mystikere og videnskabsfolk. 

Bemærk, at esoterisk er Tyren det tegn hvor Buddha fejres. Merkur er også et navn der 

er synonymt med Buddha, fordi det at opnå Buddha bevidsthed, er at kunne opfatte på 

det buddiske (intuitive) plan, hvor Merkur er hersker. Derfor er Merkur igennem Tyrens 

tegn en "dobbeltdosis" Buddha energi. Buddha - den avatar der kom for at undervise 

menneskeheden i, hvordan man befrier sig fra begærets fængsel. 

 



Flyrejser er et symbol på ”højde” højere bevidsthed, og derfor en træffende symbolik 

på det, at være funderet i Tyrens håndgribelige rige, men med løftet om at blive 

ophøjet til  illuminationens rige, Tyrens højere kvaliteter som:  ”Jer ser, og når øjet 

åbnes, er alt lys. 

Manuen 

Som omtalt tidligere, mens verden bevæger sig ind i den sjette rodraces bevidsthed - 

baseret på medfølelse, forståelse og udvikling af den sjette sans- intuitionen, så vil 

kontinenterne ændre sig, og forberede sig til denne races første pionerer. Racemæssig 

udvikling og skiftende kontinenter kommer under ledelse af den, der kendes som 

Manuen, og som holder det ene punkt af den guddommelige triangel sammen med 

sine brødre, Kristus og  Machohanen (2)  Følgende passage er meget mystisk at 

tænke over i termen indre planetarisk arbejde: 

”…Manuens arbejde drejer sig hovedsageligt om regeringsanliggender og planetarisk 

politik, og om grundlæggelse, ledelse og opløsning af racetyper og former. I hans 

hænder er lagt den planetariske Logo´s vilje og hensigt. Han ved, hvad der er den 

umiddelbare hensigt med denne evolutionscyklus, som det er hans opgave at lede, og 

hans arbejde går ud på at lade denne vilje blive en fuldbyrdet kendsgerning. Han har et 

nærmere samarbejde med de opbyggende devaer end hans broder Kristus, for han har 

fået overdraget hvervet at bestemme racetypen, at udskille de grupper, hvorfra racerne 

vil udvikle sig, at håndtere de kræfter, som bevæger jordskorpen, at hæve og sænke 

kontinenter…”.  Alice A. Bailey, Indvielse menneskelig og solar 

Vi lever i tiden mellem Fiskenes og Vandbærerens tidsalder – en spændende og 

transformerende tid. Vi må se disse vældige forandringer i øjnene med mod og 

nytænkning, og vi må være stærke i ånden for at tjene de mange, som er forvirrede, 

bange og usikre. Jordens forandring vil tvinge mange til at ”vende på hjulet” hurtigt 

efterfulgt af første indvielse, med erkendelsen – i hjertets dyb - af Buddha-Kristus. 

Under Wesakfesten må vi alle stadfæste kaldet om at ofre, det der er nødvendigt, for i 

sandhed at tjene denne planet. 

 

  1) See the revised edition of The Shamballa Impacts: Their Esoteric Astrology in 

World History. Phillip Lindsay. Chapter titled: 'Activation of the Fifth Shamballa Impact 

Climate Change and the Environment'. 

2)See Masters of the Seven Rays, Phillip Lindsay. 

 

 


