TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI
Af HOLGER STAVNSBJERG
Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed
og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed, hvilket
Jesus Kristi fødsel symboliserede. Derfor er vi kollektivt nået til et punkt, hvor et krav
rejser sig om, at materialismen må have en ende, så et bedre og sandere liv bliver
muligt.

Jesus’ fødsel for to tusinde år siden var et udtryk for, at menneskehedens engel er
»kommet til Jorden«, fordi menneskeheden nu er nået så langt i sin udvikling, at den er
ved at komme i kontakt med sin sjæl.
Hierarkiet og den stadigt voksende skare af verdenstjenere fungerer som
menneskehedens engel eller sjæl, mens den fremskredne menneskehed i dag står
som tærskelens vogter på selve tærskelen til guddommelighed (Alice Bailey:
Blændværk et verdensproblem (B) 138-148)
Tærskelens vogter er i sit inderste væsen personligheden, som er en syntese af det
fysiske, astrale og mentale legeme, som tilsammen udgør hele den lavere natur.
Den kan forstås som personlighedens skygge og egenvilje, og er astrologisk forbundet
med planeterne Pluto, Uranus og Saturn.
Vogteren er stadig den mest kraftfulde i menneskeheden, ligesom personligheden
endnu er den dominerende faktor i de fleste fremskredne og højtudviklede menneskers
liv. Det er samtidig denne magtfulde personlighed eller tærskelvogter, der udgør det
største blændværk i menneskehedens og det enkelte menneskes liv.
Når vi starter vores inkarnationscyklus som mennesker, er personligheden ikke en
vogter i mange liv. Mennesket arbejder ubevidst i sine omgivelser, tilsyneladende offer
for omstændighederne og sin egen natur, og er underlagt maya, illusioner og begærets
dragning mod livet i den fysiske verden.
Mennesket er på dette stadie ikke bevidst om sin sjæl og befinder sig ikke på
tærskelen til guddommelighed.
Hvad der gælder for det enkelte menneske gælder også for menneskeheden. Først når
hele menneskeheden fungerer som en integreret personlighed, kommer
menneskehedens mægtige tærskelvogter til syne som en enhed.
Tærskelens vogter manifesterer sig i dag gennem f.eks. separatisme, nationalt
glamour, racisme, astral vampyrisme, terrorisme, mediernes ubevidste antispiritualitet,
misbrug eller økonomisk grådighed, hvor penge gemmes bort til selviske formål, fordi
viljen til at dele mangler.
Søren Kirkegaard kaldte i bogen Begrebet Angst tærskelens vogter for det dæmoniske,
der kan manifestere sig som enten angst for det gode eller angst for det onde, hvor
mennesket er ”fortvivlet” og mister sig selv, hvis det ikke tilslutter sig Gud.
Symbolsk set har vi som mennesker 700 inkarnationer, hvor vi udvikler og integrerer
personligheden og igen symbolsk forstået 70 inkarnationer, hvor sjælen har gjort
personligheden til sin tjener, på den åndelige frigørelsesvej man kalder discipelskabets
vej.
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I virkeligheden har man mange flere liv på disse to forskellige stadier, som er afhængig
af hvor intelligent man vælger, og hvor hurtigt man bevæger sig igennem de forskellige
udviklingsfaser.
Personlighedsstrålen er en syntese af strålerne for det fysiske, astrale og mentale
legeme. Den skabes først sent i menneskets udvikling, når det begynder at være styret
af det mentale legeme, som udvikles som det sidste af personlighedens tre legemer.
Personlighedsstrålen kontrollerer vogteren frem til det tidspunkt, hvor sjælsstrålen
mere og mere begynder at gøre sig gældende, hvilket først sker når man er nået så
langt i sin udvikling, at man er et helt menneske eller en integreret personlighed.
Det er således først når intelligensen er udviklet, at det bliver muligt for mennesket at
fornemme sin sjæl, som også kaldes englen, og således intuitivt opfatte den bagved
liggende guddommelige NÆRVÆRELSE.
Dette er i stort omfang tilfældet i dag for millioner af højtudviklede og intelligente
mennesker, der - igen symbolsk forstået - har gennemlevet de 700 inkarnationer, men
som mangler de resterende 70 på indvielsens og discipelskabets vej.
Tærskelens vogter eller vogteren tager form, når en åndelig nyorientering af
menneskets liv har fundet sted, når sjælen gennem en krise leder hele personligheden
hen imod frigørelse til tjeneste.
Først da kan konflikten mellem vogteren og englen opleves og forstås på en intelligent
måde, så mennesket kan fornemme sin åndelige skæbne og tage de ansvarlige valg,
så det til sidst finder sit særlige livskald.
Udfordringen for aspiranten bliver derefter at omsætte sine idealistiske aspirationer til
praksis gennem sit tjenestearbejde for menneskeheden på udviklingsvejen.
Et sådant tidspunkt er nu kommet, som både er en garanti for menneskehedens
fremskridt hen imod dens forudbestemte mål, men som også samtidig skaber store
hindringer (B 138-148).
Dette hænger sammen med, at tærskelens vogter optræder som sjælens og
kærlighedens modstander og er forbundet med planeterne Pluto, Uranus og Saturn,
som i 2012-15 danner eller dannede meget stærke spændingsbetonede aspekter til
hinanden.
Det er derfor, så mange mennesker oplever den angst, frygt, depression og modstand
som vogteren legemliggør og de begrænsninger, den lægger på åndelig kontakt, idet
den fremmer og nærer individuelt blændværk.
TRE STADIER FOR TÆRSKELENS VOGTER
Der er hovedsageligt tre stadier, hvori tærskelens vogter erkendes, gennemskues og til
sidst kontrolleres og mestres:
A. Vogteren har herredømmet i den fase, hvor personligheden udvikles og dominerer
og styrer ambitionerne og målene for menneskets liv.
B. Det stadium hvori en tiltagende spaltning i det nu åndeligt søgende menneskes
bevidsthed toner frem, fordi sjælens lys tiltager. Personligheden søger at fremme
personlige ambitioner i den fysiske verden samtidig med, at vogteren tager opstilling på
tærskelen til guddommelighed foran indvielsens port.
Der kommer et tidspunkt, hvor tærskelens vogter viser sig og konfronterer aspiranten,
drager hans hensigt, motiver og fremskridt i tvivl og blokerer døren, som kan føre til
frigørelse. Dette er sket for mange tusinde alternativt orienterede og åndeligt indstillede
mennesker i vor tid, der tilsyneladende midlertidigt har ”forladt vejen”, måske på grund
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af en kendthedsfaktor, skuffede forventninger, udmattelse eller vanskelige økonomiske
forhold.
Mange alternative behandlere og tidligere blomstrende og velfungerende spirituelle
centre, skoler og åndelige uddannelsessteder har siden 2008, da Pluto gik ind i
Stenbukken, og især fra 2010 da Pluto var i kvadrat til Uranus i Vædderen, måttet
lukke på grund af svigtende klientgrundlag eller manglende interesse fra tidlige
entusiastiske klienter, elever eller medlemmer. Pluto i jordtegnet Stenbukken fra 2008
til 2023 er nemlig konfrontationen med fortiden og tærskelens vogters materialistiske
illusioner og onde vaner.
I nogle liv kan den søgende være ved at bukke under for indflydelsen af den frygtelige
virkning af tærskelens vogter, som blandt andet er summen af negativitet, ophobede
begrænsninger og selviske og materielle begær, samtidig med at mennesket desperat
og nogle gang forgæves prøver at nærme sig englen.
I sangen ”The Beast in Me” synger f.eks. Johnny Cash - der havde både Solen og
ascendanten i Fiskene, hvori skyggen og tærskelens vogter, Pluto, er esoterisk og
hierarkisk hersker - om sin livslange kamp med sin skygge, ”The Beast”, der gennem
selvdestruktion og stofmisbrug gentagne gange var ved at ødelægge hans liv.
I andre liv kan disciplen svinge mellem de to poler i sit væsen, uden bevidst styring,
uden bevidst direkte konfrontation og uden klar forståelse af livets formål. Dette er i
dag tilfældet for mange mennesker og store dele af menneskeheden, hvor kaldet fra
menneskehedens sjæl dog til sidst vil fremkalde respons, så en avatar som f.eks.
Kristus kan manifestere sig og lys strømme ind, som igen gør vejen klar.
Det modsatte kan gøre sig gældende, når de avatarer fra tid til anden viser sig på
Jorden som fremstår som inkarnationer af det onde og af den laveste natur i
mennesket, som f.eks. Adolf Hitler, Joseph Stalin og Otto Von Bismarck (Alice Bailey:
Hierarkiets Fremtræden (HF) 293-5).
Der kommer dog til sidst et liv, hvor disciple konfronteres med både vogteren og englen
samtidig, og så finder det store opgør sted. Det var situationen under verdenskrigen og
også i dag, hvor det åndelige og det materielle er i konflikt, og menneskeheden selv er
slagmarken. Menneskeheden er ved at nå et punkt, hvor et krav rejser sig om at
materialismen må have en ende, så et bedre og sandere liv bliver muligt.
C. Det stadium hvori vogteren bevidst søger samarbejde med sjælen og - skønt den i
sig selv stadig udgør en modstand for åndelige fremskridt - mere og mere påvirkes af
sjælen i stedet for af sin lavere natur.
Når det sidste stadium er nået, hvilket mange har i vor tid, kæmper det søgende
menneske med større eller mindre held for at holde vogteren i ro ved at lære at »holde
sindet vedvarende i lyset« og således kontrollere den lavere natur, hvorved englen og
vogteren langsomt bringes i tæt forbindelse med hinanden.
ASTROLOGI OG TÆRSKELENS VOGTER
I den lange periode hvor personligheden udvikles og langsomt integreres, er vogteren
positiv, hvilket betyder stærk og mere tiltrækkende, og sjælen negativ, hvilket ikke
betyder ond, men mindre tiltrækkende for mennesket i deres virkning. Dette stadie er
styret af Løvens tegn.
Derpå følger en periode med svingen frem og tilbage, der fører til en ligevægtstilstand,
hvor ingen af aspekterne synes at dominere, som er forbundet med Tvillingens tegn.
Derefter ændres balanceforholdet, hvor personligheden bliver stadig mere negativ
(mindre tiltrækkende), mens sjælen bliver mere dominerende og positiv (mere
tiltrækkende), som er et stadie, der er styret af Skyttens tegn.
De tre tegn - Skorpionen, Skytten og Stenbukken - fører til sidst til vogterens og
englens sammensmeltning (B 142).
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Vi kan altså konkludere at:
a. Løven. . . . . . . . . kontrollerer den fase hvor vogteren er stærk eller positiv
b. Tvillingen. . . . … kontrollerer de udsving der skaber en ligevægtstilstand
c. Skytten. . . . . . . ..kontrollerer den fase hvor sjælen bliver stærk og vogteren negativ
Da sjælsstrålen, der vedrører ascendanten, kontrollerer og betinger englens indflydelse
på vogteren, mens tærskelens vogter og personlighedsstrålen er forbundet med
soltegnet, kan vi anvende disse informationer til at forstå vores tærskelvogter og dens
konflikt med sjælen ud fra vores eget horoskop.
En ascendant i Løven kan markere det stadie, der afslutter og fuldkommengør vores
personligheds integration, hvor tærskelens vogter nu er blevet så stærk, at vi har
udviklet eller skal udvikle et så stort ego, at vi kan realiserer vores drømme og
ambitioner, hvorved vi samtidig begynder forberedelserne til 1. indvielse, som Løven
også styrer.
I denne sammenhæng er det vigtigt at gøre opmærksom på, at en esoterisk tydning af
et horoskop forudsætter en omtrentlig vurdering af den pågældendes udviklingsniveau,
således, at alle der f.eks. har ascendanten i Løven ikke nødvendigvis er ved at
forberede eller tage 1. indvielse.
Muhammed Ali og Akbar den Store (som mange esoterikere mener, var en inkarnation
af Mester Morya) havde f.eks. begge ascendanten i Løven, og må nok siges at befinde
sig på et forskelligt udviklingsniveau.
Hvis man har Solen i Løven og ascendanten i enten Skorpionen, Skytten og eller
Stenbukken, kan der opstå en intensiveret konflikt mellem vogteren, som er stærk i
Løven, og englen som virker gennem ascendanten, der som sagt kan væren enten
Skorpionen, Skytten eller Stenbukken.
Med en ascendant eller Sol i Tvillingerne, kan man opleve udsving, hvor indflydelsen
fra sjælen gennem ascendanten enten i dette eller fremtidige liv, til sidst vil føre til en
ligevægtstilstand.
Hvis man både har ascendanten og Solen i Skorpionen, Skytten eller Stenbukken,
skabes der større mulighed for en positiv aktiv fusion mellem sjælen eller englen og
personligheden og vogteren.
Det samme vil gøre sig gældende, hvis man f.eks. har Solen i Stenbukken eller Skytten
og ascendanten i Skorpionen.
Mulighederne for gennem konflikt at forene englen og vogteren fremmes ligeledes, hvis
man har Solen i Skorpionen eller Stenbukken og Skytten som ascendant.
Da Hierarkiet står som englen og menneskeheden som tærskelens vogter er det
tankevækkende, at ascendanten i et hundredårshoroskop 1. januar kl. 00:00, der
gælder for hele menneskeheden, er i 3. hus og Skytten i de sidste 25 år i ethvert
hundredårshoroskop. Det er i de sidste 25 år af ethvert århundrede Hierarkiet giver
menneskeheden en ny åndelig impuls, der øger mulighederne for en yderligere
integration mellem sjælen og personligheden.
Triangelen Fiskene, Løven og Stenbukken har usædvanlig stor betydning for hele
menneskeheden, idet den er forbundet med dens evolution og skæbne og frembringer
massevirkninger. Den var sammen med Tvillingen aktiv for 18,5 millioner år siden, da
menneskeriget blev skabt ved individualiseringen.
Den var også aktiv sammen med Skytten i den atlantiske konflikt mellem lysets og
mørkets magter, der førte til den store oversvømmelse, vi kan læse om i bibelens
beretning om syndfloden og Noas ark.
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Trianglen var desuden særlig aktiv i perioden fra 1875 til 1975, hvor Tyskland, Italien og
Japan udviklede sig til imperialistiske stormager, og nåede på godt og ondt sin højeste
udtryksform i 1945 (EA 485).
Under 2. verdenskrig udgjorde aksemagterne Japan (Stenbuk, fysisk maya), Tyskland
(Fisk, astralt blændværk) og Italien (Løve, mentale illusioner) tærskelens vogter, mens
de allierede til trods for deres fejl, svagheder og nationalisme stod for englen eller
menneskehedens sjælsaspekt (B 148, NS 70).
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