TEOSOFISK FORENINGS 25 ÅRS FØDSELSDAG
I en lille lejlighed i New York besluttede en gruppe esoterikere og åndeligt søgende
mennesker sig at starte en åndsvidenskabelig forening den 7. september 1875 kl.
22:00, hvor Solen var i Jomfruen og Ascendanten i Tvillingerne.
Denne beslutning manifesterede sig den 17. november samme år, hvor man indviede
og åbnede en forening der hed Det Teosofisk Samfund kl. 20:00. De ledende stiftere
var selskabets første præsident Oberst Henry Steel Olcott og Helena Petrovna
Blavatsky, som både var sekretær og selskabets åndelige leder.

Teosofisk Samfunds Horoskop
Horoskopet for dette tidspunkt har Ascendanten i Krebsen som også var Madame
Blavatskys Ascendant. Da sjælens hensigt i et horoskop blandt andet ses i det
opstigende tegn, kaldet Ascendanten, var formålet med Det Teosofiske Samfund at
kunne fungere som en åndelig familie som på de indre planer var en del af samme
sjælegruppe og ashram. En sådan gruppe har ofte samme mester og sjælsstråle, hvis
opgave det er at fungere som en del af verdenstjenergruppen, som skal være en
brobygger mellem Hierarkiet og Menneskeheden og som skal skabe den nye
verdensorden i Vandbærerens tidsalder. Verdenstjenergruppen er styret af Tyrens
tegn hvis eksoteriske hersker Venus, der styrer ajnachakraet, gør det muligt for
medlemmerne at få en vision af den ophøjede guddommelige plan det er deres
dharma at søge at implementere på det fysiske plan gennem lang tids ydmygt,
tålmodigt tjenestearbejde. Horoskopets atmiske planet er Tyrens esoteriske og
hierarkiske hersker Vulkan, som er en hellig 1. stråle planet for magt og syntese, som
står for den gode vilje og sjælens og monadens hensigt.

Det Teosofiske Samfund
17. november 1875 kl. 20:00 New York
Vulkan ligger mellem Merkur og Solen i Skorpionens i 5. hus som sammen med
Venus i Skytten i 5. hus viser, at det var en af Teosofisk Samfunds opgaver at stå for
en ny esoterisk undervisning, der skulle udvikle menneskehedens mentale, astrale og
fysiske legeme, træning i verdenstjeneste og forberedelse til indvielse i den nye
tidsalder. Interessant nok styrer Skorpionen det 4. skabende hierarki, som er
menneskeheden (Alice Bailey: Esoterisk Astrologi (EA) 41)
Neptun, som er Ascendantens esoteriske hersker, ligger sammen med Pluto og det
monadiske punkt i 10. og 11. hus i Tyren, som styrer verdenstjenergruppen. Jorden,
som altid ligger 180 grader over for Solen, er det monadiske punkt, det monaden
manifesterer sig igennem soltegnets modstående tegn, som i dette tilfælde som sagt er
Tyren. Pluto er i tæt konjunktion med Jorden i Tyren i 11. hus, som er livsområdet for
sjælegrupper, der arbejder sammen om at manifestere de ideer og tankerformer, der
vil blive de fremherskende i fremtidens samfund.
Teosofisk Samfunds horoskop er helt domineret af det faste kors, der består af Tyren,
Skorpionen, Løven og Vandmanden, der esoterisk begynder at styre disciplens
udviklingsvej efter personlighedens integration fra 1. indvielse til 3./4. indvielse.
Dette hænger sammen med, at en integreret personlighed der omkring 1. indvielse har
Solen på et af de tre kors, også har integreret de tre andre tegn på dette kors. Dette vil
sige, at hvis man f.eks. har Solen i Skytten, har man også adgang til de tre andre

stjernetegn der styrer det bevægelige kors, som består af Jomfruen, Tvillingerne
Fiskene og Skytten.
Jesus Kristus var korsfæstet på det faste kors, der symboliserede de fire evangelister,
som består af Løven, oksen (Tyren), ørnen (Skorpionen) og englen (Vandmanden),
som er et sindbillede på det kreative tjenestearbejde der må ydes mellem 1. og 3./4.
indvielse, der fører til personlighedens offer og sjælens endelige frigørelse ved 4.
indvielse, man kalder korsfæstelsen i Jerusalem.
Da Vandmanden styrer hierarkiet, Tyren verdenstjenergruppen og Skorpionen
menneskeheden skaber det faste kors særlige gunstige muligheder for at
verdenstjenergruppens forskellige medlemmer kan tjene både menneskeheden og
hierarkiet på discipelskabets vej (Alice Bailey: Strålerne og Indvielserne (S & I) 240
279).
Afhængigt af udviklingsgraden kan Løven stå for den sjælsgennemtrængte, skabende
personlighed der gennem sit liv og arbejde bliver en rollemodel gennem det
inspirerende åndelige offer den yder, som Løvinden Madame Blavatsky var et
fremtrædende eksempel på (Alice Bailey: Esoterisk Astrologi (EA) 279).
Teosofisk Samfunds horoskop er desuden domineret af et storkors, der formidler den
4. stråle for harmoni gennem konflikt, der frembringer prøver og er menneskehedens
sjælsstråle. Dette er en af forklaringerne på, at der har været mange op - og nedture,
kriser og konflikter i organisationens nu snart 140-årige historie.
Hver gang storkorset, der består af Pluto i Tyren i 11. hus, Mars/Saturn
konjunktionen i Vandmanden i 8. hus, Solen i Skorpionen i 5. hus og Uranus i Løven
i 2. hus, udløses af transitter, progressive planeter eller akser, er der sket noget
dramatisk, uventet og krisebetonet inden for den teosofiske bevægelse. De mange
planeter, der ud over at være en del af det krise- og konfliktbetonede faste kors, også
ligger i de faste tegn og huse, kan de forskellige holdninger ende i fastlåste værdier
og krystalliserede tankeformer, som nogle gange kan skabe ”fixe ideer”, som mange
vi kender har. Mesteren blive ofte nødt til i discipelskabets tidlige faser at chokere og
ryste aspiranten ud af sine yndlingsideer, så han eller hun kan se relativiteten af deres
overbevisninger.
Disse kriser og transformationer sker ikke bare i Teosofisk Samfund, men også i alle
de foreninger, grupper og organisationer der er udløbere af det oprindelige
Teosofiske Samfund, selv om hver enkelt af disse samtidig har deres eget horoskop.
Med Mars i konjunktion med Saturn i Vandbæreren i 8. hus, har det altid har været en
udfordring for Teosofisk Samfund og senere forgreninger og esoteriske grupper, at
forholde sig til sex, penge, følelser, psykologi og projektioner. Da storkvadratet
imidlertid afspændes af en vandtrigon mellem MC i Fiskene, Månen i Krebsen og

Solen i Skorpionen, er der for det meste kommet harmoni og intelligent nyskabelse
ud af de kriser og konflikter storkorset har skabt.

Madame Blavatsky
Helena Petrovna Blavatsky også kaldt Madame Blavatsky, H.P. Blavatsky eller HPB
blev født den 12. august 1831 i Jekaterinoslav i Ukraine, som i dag hedder
Dnepropetrovsk. Hun var en farverig kvinde, som blev det nittende århundredes
vigtigste esoteriske filosof, okkulist og mystiker og som gennem sine skrifter
grundlagde den moderne teosofi. Ordet teosofi betyder guddommelig visdom eller
viden om det guddommelige. Hendes arbejde med at forene østlige og vestlige
esoteriske traditioner kan siges at have lagt grundlaget for mange nyere religiøse
tendenser og grupperinger. Til trods for at hun gentagne gange blev beskyldt for
svindel og andre ikke-flatterende ting, har hun ikke desto mindre haft en stor
indflydelse på en række mystiske og åndsvidenskabelige foreninger og bevægelser.
Moderen Helena de Fadeyev var romanforfatterinde og tilhørte en gammel russisk
adelsslægt. Da Helena var 11 år gammel døde hendes mor kun 28 år gammel af
tuberkulose, hvor progressive MC var i konjunktion med Pluto i opposition til Månen
i den unge Helena Blavatskys horoskop.
Da Blavatsky var cirka 17 år gammel blev hun gift med den 40 år gamle Nikifor V.
Blavatsky den 7. juli 1848, hvor progressive Venus var i konjunktion med
progressive IC og Uranus i kvadrat til Ascendanten. Venus på IC kan stå for famille,
hus, hjem og ægteskab mens Uranus kvadrat til Ascendanten kan skabe pludselige
excentriske handlinger, og en frihedsproblematik der hænger sammen med parforhold
og ægteskab.
Efter cirka tre måneder stak hun af fra ham og steg ombord på en dampbåd i Tiflis,
som sejlede til Tyrkiets hovedstad, Istanbul. Derefter er det i en periode vanskeligt at
følge H.P. Blavatsky’s videre færd. Hun rejste rundt i mange lande blandt andet Java,
Ceylon, Indien, Tibet og Amerika. Sikkert er det i hvert fald at hun havde besøgt
Ægypten og andre lande i Mellemøsten og havde optrådt som cirkusrytter, spåkone,
overlevede et skibsforlis og kæmpede sammen med frihedskæmperen Garibaldi for
Italiens frihed mod det østrigske overherredømme. Overalt opsøgte hun mystikere og
okkultister og erhvervede sig indgående kendskab til den esoteriske tradition.

Etableringen af Det Teosofiske Samfund

Da progressive Sol var i konjunktion med IC, progressive Ascendant med Nordlige
Måneknude og Jupiter med Mars/Saturn konjunktionen i Jomfruen, kom Madame
Blavatsky til New York i 1873.
Her kom hun i kontakt med oberst Henry Steel Olcott, der ligesom Madame
Blavatsky var født med Solen i Løven. Oberst Olcott delte HPB’s interesser for de
esoteriske videnskaber og okkulte fænomener, hvor hun imponerede ham og mange
andre ved at frembringe en lang række spiritistiske fænomener: usynlige bjælder
ringede, møblerne gav bankelyde fra sig og genstande materialiserede sig for øjnene
af de forbløffede tilskuere. Oberst Olcott skaffede H. P. Blavatsky en lejlighed i New
York, hvor de oprettede Det Teosofiske Samfund 17. november 1875 kl. 20:00, da
Uranus var i konjunktion med Blavatskys Sol i Løven.
H. P. Blavatsky blev det nye selskabs sekretær og åndelige leder, mens Olcott blev
formand. Foreningens formål var først og fremmest at udbrede visse store moralske
sandheder til dens disciple og alle som måtte være "elskere af sandheden." Derfor
lyder Det Teosofiske Samfunds motto: "Der er ingen religion højere end sandheden".
Et formålene var desuden at dæmme op for en efter teosofiens opfattelse uetisk "bank
under bordet" og "påkaldelse af ånder" ideologi, som mange spiritister havde den
gang og som tilsvarende eksisterer i dag.

H. P. Blavatsky som ung i 1877 i New York
Mange af vore dages nyreligiøse retninger som f.eks. New Age bevægelsen er
inspireret af Blavatsky’s teosofi.

Helena Petrovna Blavatsky
12. august 1831 kl. 2:33 (korrigeret) Jekaterinoslav 48N27 34E59 Zone 2:20 Ø
Da progressive Merkur, Sol og Mars i 1877 var i konjunktion med Venus i Vægten
og MC i konjunktion med 3. hus hersker, Chiron, udkom H. P. Blavatskys første store
bog Isis Unveiled, der kom til at hedde Den utilslørede Isis på dansk. Her hævdede
hun som noget nyt og revolutionært, at det hun kaldte teosofi var den inderste fælles
kerne i alle religiøse, magiske, spiritistiske og filosofiske systemer. Værket blev dog
kritiseret for at være sat sammen af citater fra ældre skrifter i den vestlige esoteriske
tradition.

Selskabets segl inkorporerer symbolerne
Svastika, Davidsstjernen, Ankh og Ouroborus

Efter Blavatskys eget udsagn var bogen, bortset fra citaterne, kanaliseret direkte til
hende af højt indviede mestre, hvis sjæle indfandt sig i hendes arbejdsværelse om
natten. Da det specielt var den buddhistiske terminologi, som appellerede til hende,
rejste hun og Oberst Olcott til Indien, da progressive MC var i kvadrat til 9. hus
hersker, Jupiter, og transit Saturn var i konjunktion med MC i Blavatskys horoskop.

Datidens hovedkvarter for Det Teosofiske Samfund i Adyar, Indien 1890

I 1882 købte Det Teosofiske Samfund en gammel engelsk bungalow i Adyar i
Madras-provinsen i Indien, hvor H. P. Blavatsky og Henry Olcott etablerede
samfundets hovedkvarter i 1883.

Mahatmabrevene
I Adyar gav de såkaldte mahatmabreve anledning til stor skandale. Brevene, som
hovedsageligt var fra mestrene Morya og Koot Hoomi, faldt ned fra loftet i de huse,
hvor Blavatsky opholdt sig, og indeholdt f.eks. udførlige beskrivelser af netop
debatterede emner. I hovedkvarteret i Adyar fandtes desuden et helligt skrin, hvori
det var muligt at lægge breve med spørgsmål til mahatmaerne, som hurtigt
responderede med lange indholdsrige beskrivelser. Flere af mahatmabrevene blev
publiceret af redaktøren ved den britiske avis Pioner af Alfred Sinnet, hvis to bøger
Occult World 1881 og Esoteric Buddhism 1884 blev oversat til adskillige europæiske
sprog.
Da 8. hus hersker, Uranus, var i konjunktion med Blavatskys IC, blev hun i 1884
anklaget for at have forfalsket mahatmabrevene af avisen "Madras Christian College

Magazine". Ægteparret Hr. og fru Coulomb, som var ansatte ved det teosofiske
hovedkvarter, hævdede at have havde været med til at sætte fænomenerne i scene og
at brevene var forfattet af Blavatsky selv.
Det britiske Society for Psychical Research, som var en nyoprettet videnskabelig
forening til undersøgelse af psykiske fænomener, blev inddraget i sagen og sendte i
1884 den unge Richard Hodgson til Adyar for at undersøge sagen. Resultatet af hans
undersøgelser blev den for teosofien skandaliserende Hodgsonrapport i 1885, der
førte til omfattende udmeldelser af Det Teosofiske Samfund. Dette fandt sted da MC
var i konjunktion med Nordlige Måneknude i Vædderen i 10. hus og transit Neptun
var i konjunktion med Pluto i 11. hus i Tyren, hvilket udløste storkorset i Teosofisk
Samfunds horoskop.
Ud over en række anklager om fup og bedrag, lød beskyldningerne også på, at
Teosofisk Samfund var politisk og at Blavatsky var russisk spion, som arbejdet med
teosofien blot var et skalkeskjul for. Blavatsky afviste naturligvis alle anklager og i
dag anser Teosofisk Samfund stadigvæk mahatmabrevene for sandfærdige; men som
regel kun sandfærdige i den forstand, at de er givet af mestrene Morya og Koot
Hoomi, selv om det ikke altid har været dem der skrev dem. Det er velkendt i
teosofiske kredse, at brevene ofte anses for at være blevet dikteret telepatisk til
Moryas og Koot Hoomis disciple eller ved anden brug af ekstraordinære evner. Det
var altså i de fleste tilfælde eleverne, som skrev ordene. Men der er ikke tvivl om, at
nogle af brevene er skrevet direkte af Morya og Koot Hoomi selv. Det påstås også, at
nogle af de mange breve er forfalskninger, heriblandt de som ægteparret Coulomb
siges at have givet til Hodgsons rapport.

Richard Hodgson

24. september 1855 (ukendt fødselstidspunkt) Melbourne Australien
Hodgson var født i Australien 24. september 1855 og modtog sin doktorgrad i jura fra
Melbourne Universitet i 1878. I 1880’erne flyttede han til England for at studere
poesi på Cambridge universitetet, hvor hans lærer Henry Sidgwick optog ham som
medlem af det nystiftede selskab for psykisk forskning, Society for Psychical
Research (SPR) i 1882. Selvom Hodgson troede på metal telepati var han skeptisk
over for psykiske medier og var ekspert i at afsløre falske medier.
Med Månen og Neptun i Fiskene med Neptun i quincunx til Mars, havde Hodgson en
stærk 6. stråle fanatisk entusiasme over for en bestemt ide. Dr. Charles Arthur
Mercier bringer f.eks. i sit værk Spiritualism and Oliver Lodge et brev fra Hodgson,
der viser ham som et utroværdigt vidne præget af en ekstrem subjektiv hengivenhed
for en bestemt sag.

I Hodgsons horoskop i 1884/85 var Neptun i konjunktion med horoskopets atmiske
planet Uranus i Tyren som i radix var i kvadrat til Mars og Jupiter. Samtidig var
progressive Venus og Uranus i konjunktion med Solen i Vægten og i kvadrat til
Saturn i Tvillingerne, som kan afsløre nogle karmiske mangler (Saturn) ved
personligheden (Solen).
Senere har nutidens Society for Psychical Research afvist eller i det mindste nulstillet
de konklusioner som den unge Richard Hodgson kom med i 1885. Dette skete i marts
1997 hvor Jupiter var i konjunktion med Saturn/Mars konjunktionen i 8. hus i
Vandmanden i Teosofisk Samfunds horoskop. Her skrev en af dets ældste nulevende
og betydningsfulde medlemmer, Vernon Harrison følgende konklusion om Hodgson
rapporten: "Resultatet af den nuværende undersøgelse, som har været udstrakt over
en periode på femten år, præsenteres nu med det fremtidige håb at fremtidige

biografier over Madame H. P. Blavatsky og forfattere af referencebøger,
encyclopædier og ordbøger, så vel som offentligheden i almindelighed, vil blive klar
over at Hodgson rapporten ikke er den model af upartisk efterforskning som så ofte
påstået omkring den over det sidste århundrede. Den er fyldt med fejl og er
utroværdig; og Hodgson's observationer og konklusioner bør modtages med stor
skepsis. Helena Petrovna Blavatsky's sag behøver at blive re-eksamineret i dette lys.
Hun fortjener intet mindre."
H. P. Blavatsky forlod Indien næsten samtidig med Hodgson Rapporten d. 31. marts
1885 og rejste til Europa, da MC var i trigon til Neptun og Solen i konjunktion med
Månen i Vægten i hendes horoskop. Hun flyttede til London i 1887, hvor hun
fortsatte sit teosofiske arbejde og fuldførte hendes monumentale værk Den
Hemmelige Lære. Denne udkom i 1888, da intelligens- og kommunikations planeten
Merkur var i konjunktion med IC og progressive Ascendant med Mars/Saturn
konjunktionen i Jomfruen i 3. hus.
Den Hemmelige Lære var et stort værk som udgjorde selve fundamentet for teosofien.
Dette værk var for en stor dels vedkommende dikteret af Tibetaneren til Madame
Blavatsky, hvilket kritikere stemplede som plagiat. Værket blev imidlertid en stor
succes for datidens Teosofiske Samfund og blev revet væk og solgt og trykt i flere
oplag. Madame Blavatsky døde den 8. maj 1891 i London da 8. hus hersker Uranus
var i quincunx til MC og Saturn i quincunx til Pluto.

Annie Besant & C.W.Leadbeater
Annie Besant var en af 1800- og 1900-tallets mest bemærkelsesværdige
kvindeskikkelser. Navnet Annie Besant siger ikke nutidens mennesker ret meget,
men går man tilbage til slutningen af det 1800-tallet, finder man mange beretninger
og senere hen utallige biografier om hende.
Annie Besant blev født den 1. oktober 1847 i London. Hendes far, der var læge, døde
da hun var 5 år gammel. Økonomisk var hendes mor ikke i stand til at tage sig af
hendes opdragelse, og hun overtalte sin ven Ellen Marryat, der levede i Dorset, til at
tage ansvar for hendes opdragelse.
I 1866 mødte den unge Annie pastor Frank Besant, og som 19-årig giftede hun sig
med ham. Det skete den 21. december 1867. De fik to børn, men Annie Besant var
dybt ulykkelig, fordi hendes uafhængige sind konstant blev konfronteret med hendes
mands ortodokse religiøse overbevisning. Hun satte spørgsmålstegn ved
kristendommen på den ene side og på den anden side ved den fattigdom og ufrihed
hun mødte i Londons slumkvarterer. Hun blev skilt i 1873 og ved skilsmissen delte

de børnene. Hun sluttede sig herefter til tidens fremtrædende personligheder, som
ønskede reformer på en lang række områder i datidens England.

Annie Besant
1. oktober 1847 kl. 17:29 London England
Da hun samtidig blev redaktør for en af Londons største aviser blev hun i 1888 bedt
om at anmelde H.P. Blavatskys The Secret Doctrine (Den Hemmelige Lære), der
netop var blevet udgivet. Efter at have læst sig igennem hele værket var hun som
forvandlet. Hun havde fundet det, hun så længe havde søgt efter - en forklaring på
livets og universets største hemmeligheder. Hun opsøgte H.P. Blavatsky og udtrykte
ønske om at blive medlem af Det Teosofiske Samfund og bad desuden om at blive
hendes discipel. H.P. Blavatsky bad hende læse Hodgson rapporten igennem inden
hun besluttede sig. Annie Besant læste rapporten og opdagede hurtigt, at den byggede
på falske anklager. Da begge kvinder var 1. stråle sjæle, tilhørte de samme ashram på
de indre planer og havde begge 1. stråle chohanen Morya som deres mester.
Annie Besant havde efter lang tids søgen fundet, hvad hun havde ledt efter, og hun
udtalte senere, at hun ønskede en gravskrift med ordlyden: ”Hun forsøgte at finde
sandheden”.

Annie Besant og C.W. Leadbeater.
Samarbejde med C.W. Leadbeater i Indien

Til stor sorg for alle hendes venner og kampfæller rejste hun nu med H.P. Blavatsky
til Indien. Her begyndte nu et helt nyt liv i kampen for teosofien og udbredelsen af
den teosofiske lære over hele Jorden. Hun blev leder af Teosofisk Samfund i 1907
hvor fik hun et nært samarbejde med C.W. Leadbeater, der var en anglikansk præst
der havde forladt sit embede for at rejse til Indien for at arbejde for teosofien.
Arbejdet krævede, at Annie Besant først rejste rundt i Indien og senere i hele verden.
Hun skrev utallige bøger, der fortolkede teosofien i vesterlandsk terminologi, holdt
tusindvis af foredrag og fik sammen med sine medarbejdere teosofien til at blomstre
på verdensplan.

Annie Besant

.

Den 15. august 1915 skete der noget, som endnu engang ændrede hendes liv. Hun
blev på denne dato kl. 15 af sin mester Morya kaldt til audiens hos planetens øverste
væsen og indre konge: Sanat Kumara. Hun fik besked på, at hun skulle nedtrappe sit
teosofiske arbejde og gå ind i politik for at forberede Indiens frigørelse fra engelsk
overherredømme, hvilket endeligt ville ske den 15. august 1947, hvilket kom til at
passe. Da hun kom tilbage til det teosofiske hovedkvarter, bad hun sine medarbejdere
om at underskrive dette budskab i hendes dagbog. Annie Besant kom dog ikke selv til
at opleve Indiens frigørelse, da hun døde i 1933, da progressive MC var i opposition
til Solen i Skorpionen i Teosofisk Samfunds horoskop (Hardy Bennis: Teosofia nr 7
s.134-139), Marts 1995).

Jiddu Krishnamurti
I begyndelsen af 1900-tallet udviklede den anden generation af ledere, Annie Besant
og Charles Webster Leadbeater Teosofisk Samfund i Adyar. De udvidede selskabets
aktiviteter og samarbejdede om at udvikle en ny esoterisk viden gennem nogle
epokegørende forskningsprojekter f.eks. om okkult kemi. Disse forskningsresultater
udkom som bog i 1908, da progressive MC var i konjunktion med kemiens planet
Neptun i Teosofisk Samfunds horoskop.
Annie Besant og C.W. Leadbeater fandt sammen det 14-årige indiske vidunderbarn
Juddu Krishnamurti som Leadbeater så lege sammen nogle andre drenge ved en
strand i begyndelsen af 1909. I 1909-10 var progressive MC i opposition til Pluto i
Tvillingerne i 4. hus i Krishnamurtis horoskop hvor Annie Besant adopterede
drengen og førte ham frem som den kommende verdenslærer eller Kristus.
I Teosofisk Samfunds horoskop var progressive MC i disse år i konjunktion med
planeten for verdensfrelse, Neptun, mens transit Neptun var i konjunktion med
ascendanten og Uranus med descendanten. Da Krishnamurti var en 2. stråle sjæl for
kærlighed og visdom blev han i 1909 en accepteret discipel af sin mester, 2. stråle
chohanen Koot Koomi.
Krishnamurti tog 2. indvielse i januar 1910, der er styret af Neptun, der stadigvæk var
i konjunktion med Teosofisk Samfunds Ascendant. Senere sendte Annie Besant ham
til England, for at uddanne ham til hans kommende rolle som verdenslærer.
Organisationen The Order of the Star blev oprettet for at understøtte verdenslærerens
virke og udbredelse.

Det var dog ikke alle der var lige begejstrede ved tanken om Jiddu Krishnamurti som
den kommende avatar og verdensfrelser. Mange medlemmer brød ud af selskabet,
heriblandt østrigeren Rudolf Steiner, som dannede Antroposofisk Selskab i 1913, da
MC var i opposition til Merkur i Teosofisk Samfunds horoskop.
Det skadede yderligere samfundets i forvejen blakkede ry, da Krishnamurti helt trak
sig ud af organisationen som opløste The Order of the Star i 1929, da progressive MC
var i opposition til Venus i Tvillingerne i hans horoskop. I Teosofisk Samfunds
horoskop var progressive MC i konjunktion med Pluto i Tyren i 11. hus, som atter
aktiverede selskabets storkors i faste tegn og huse.
Oprindeligt var det planen, at Kristus fra de indre planer skulle overskygge flere
højtudviklede disciple, som han gjorde, da han overstrålede Jesus i de 3 år hvor han
arbejdede som verdensfrelser i Palæstina for 2000 år siden. Men så kom
verdenskrigene og planen blev ændret, da Kristus ved fuldmånen i april 1945
meddelte det forsamlede hierarki, at han selv ville komme igen i en fysisk inkarnation
på Jorden og ikke som tidligere planlagt overstråle en række højt udviklede disciple.

Jiddu Krishnamurti
12. maj 1895 kl. 0:30 Madanapalle Indien 13N33 78E30 Zone 5:21 E
Det faste kors dominerede Krishnamurtis horoskop, idet han havde Solen i Tyren, der
er forbundet med verdenstjenergruppen og Ascendanten i Vandmanden, som styrer
Hierarkiet og som står for den ny tidsalders gruppeindividualisme. MC, Uranus,

Saturn og det monadiske punkt, Jorden, var placeret i 9. hus i Skorpionens tegn, der
styrer menneskeheden.
Horoskopets atmiske planet, Merkur, var i konjunktion med fiksstjernen Alcyone 29
grader i Tyren i 4. hus. Alice Bailey kalder Alcyone "individualitetens og
intelligensens stjerne", idet den med stor sandsynlighed formidler den 3. stråle for
intelligent aktivitet, som styrer strubecentret. Stjernen er forbundet med
Vandmandens tegn, som styrer hierarkiet og også formidler den 3. stråle for
kommunikation og aktiv intelligens.
Det er bemærkelsesværdigt hvor mange af de store teosofiske pionerer, der havde
Solen i faste tegn: Oberst Olcott, H. P. Blavatsky, C.W. Leadbeater og Jiddu
Krishnamurti, mens Alice Bailey sandsynligvis havde Ascendanten i Løven. Som
tidligere omtalt styrer det faste kors esoterisk disciplen mellem 1. og 3./4. indvielse.
Til trods for rækken af skandaler og de mystiske og okkulte gruppers politiske
associationer overlevede samfundet alligevel på grund af en yderst elastisk og
fleksibel struktur. Den teosofiske lære har gennem årene antaget mange forskellige
synspunkter og har tilfredsstillet forskellige behov. Ingen anden okkult gruppe i
moderne tid har fået større presseomtale og mere folkelig opmærksomhed end
teosofien. Mange fremtrædende kulturpersonligheder har gennem tiden ladet sig
inspirere af den; heriblandt den russiske komponist Alexander Scrjabin, William
Buttler Yeates, Sir Conan Doyle, H.G. Wells og modernistiske malere som f.eks.
Wassily Kandinsty.

Alice Bailey
Alice Ann Bailey blev født den 16. juni 1880 og ifølge hendes ven astrologen Dane
Rudhyar kl. 7:32 engelsk tid. I sin selvbiografi skriver hun imidlertid, at hun har
Ascendanten i Fiskene. Hvis hun havde Ascendanten i Fiskene, ville hun være født
mellem kl. 23:40 og kl. 24 midnat den 16. juni og ikke kl. 7:32, som giver en
løveascendant.
Hvis hun har ascendanten i Fiskene og Solen i Tvillingerne, hvor det monadiske
stjernetegn ligger i soltegnets modstående tegn, Skytten, har hun samme stjernetegn
og Ascendant som hendes mester Koot Hoomi, om hvem Tibetaneren skriver”…the
master Koot Hoomi has Gemini for His Sun Sign with Pisces rising” (Zodiacal
Meditations p. 7, School for Esoteric Studies). Disse kombinationer må da finde sted i
Hoot Hoomi’s sjælhoroskop eller i monadens horoskop, hvis et sådant eksisterer, idet
personligheden og dens horoskop for længst er transcenderet af en chohan med 6.
indvielse. I åndsvidenskaben er en chohan en betegnelse for en mester, der har taget
6. indvielse (beslutningsindvielsen) og som i Hierarkiet har påtaget sig et stort ansvar
for Jordens udvikling.

Da Teosofisk Samfund ifølge Tibetaneren var blevet en ”dyb skuffelse”, så mestrene
sig omkring på planeten for at finde en anden kanal, der kunne fortsætte det arbejde,
der var indledt med H.P. Blavatsky. Valget faldt på Alice Ann Bailey, hvilket
mestrene åbenbart ikke sagde noget om til Annie Besant, enten for at prøve hende
eller fordi hun efter 1915 var blevet mere optaget af at arbejde for Indiens
selvstændighed og derfor havde mindre tid til teosofien. Alice Bailey havde ingen
medfødte psykiske evner, men hun havde højt udviklet evne til mentalt telepati. Selv
om hverken Blavatsky, Annie Besant eller Alice Bailey var fuldkomne, vælger
mestrene altid det menneske, der på det givne tidspunkt er bedst egnet til at udføre et
bestemt tjenestearbejde for menneskeheden.
Alice Bailey voksede op i en velhavende og aristokratisk familie i Manchester i
England i et kristent miljø med en dogmatisk opfattelse af Bibelen.
Da hun var 15 år gammel havde hun i 1895 en usædvanlig oplevelse, idet hun fik
besøg af sin mester Koot Hoomi i 1895. På dette tidspunkt var Løveascendantens
esoteriske hersker, Neptun, i konjunktion med Venus, som var esoterisk hersker i
hendes soltegn, Tvillingen. Pludselig trådte Koot Hoomi iført turban ind i stuen på et
tidspunkt, hvor Alice Bailey var alene. Han fortalte hende, at hun var en vigtig faktor
i en fremtidig opgave, som ville blive til gavn for en stor del af menneskeheden, men
det krævede, at visse ting i hendes liv måtte ændres. Han forsvandt lige så pludseligt,
som han kom.

2. stråle chohanen Koot Hoomi
Alice Bailey blev prædikant og da hendes progressive MC var i konjunktion med 9.
hus hersker Neptun og Pluto i konjunktion med Venus blev hun som 22-årig udsendt
blandt de britiske tropper i Irland, hvor hun stod for madlavning til soldaterne og
fungerede som en slags sjælesørger med udgangspunkt i Bibelen. Det var ikke en

situation, hun selv havde valgt, men den var med til at fjerne hendes frygtsomhed og
træne hende i at stå frem og formidle et budskab (WWW. Esoterisk Visdom).

Alice Bailey møder Tibetaneren
En at de store kriser i Alice Baileys liv opstod da mesteren Djwhal Khul også kendt
som DK eller Tibetaneren henvendte sig til hende i november 1919 og spurgte om
hun ville samarbejde med ham om at få skrevet nogle bøger. På dette tidspunkt var
progressive Ascendant i konjunktion med Uranus og MC i opposition til Jupiter i
Teosofisk Samfunds horoskop. Der skulle til at ske noget nyt, idet Teosofisk
Samfund ikke var blevet det man havde håbet. Derfor søgte mestrene at finde en
anden kanal, der kunne fortsætte det arbejde, der var indledt med H.P. Blavatsky.
Valget faldt på Alice Ann Bailey, hvilket mestrene åbenbart ikke sagde noget om til
Annie Besant.
Alice Bailey havde ingen medfødte psykiske evner, men hun havde med sin Uranus i
2. hus en højt udviklet evne til mentalt telepati.
I 1919 var Løve- eller Fiskeascendantens esoteriske hersker, Neptun, i konjunktion
med tjenestearbejdets planet Mars i Løven. Den ikke-hellige 6. stråleplanet Mars,
som var horoskopet atmiske planet, var i Alice Baileys fødselshoroskop i kvadrat til
den hellige 6. stråle planet Neptun, hvilket skabte en konflikt mellem personligheden
(Mars) og sjælen (Neptun).
Mellem 1919 og 1949 skrev Alice Bailey 23 bøger og en ufærdig selvbiografi om
esoterisme, teosofi, okkultisme og kristendom. I alt 19 blev telepatisk formidlet af
Tibetaneren også omtalt som D.K., som er en forkortelse af Djwhal Khul, mens hun
selv skrev fire i sit eget navn. Bøgerne er oversat til en række sprog, blandt andet
dansk.
I Teosofisk Samfund var man delte i deres bedømmelse af Alice A. Bailey's skrifter.
Hendes første bog, Indvielse Menneskelig og Solar, blev dog positivt modtaget af
teosofferne. For eksempel skrev Geoffrey Hodson en meget favorabel gennemgang af
en af hendes bøger. Hurtigt, blev hendes påståede evner som modtager af tidløs
visdom fra Mestrene dog mødt med opposition.
I 1920 var progressive Ascendant i konjunktion med Uranus i Løven og samtidig i
opposition til Saturn i Vandbæreren i Teosofisk Samfunds horoskop. Dette aspekt
aktiverde igen samfundets storkors og afspejlede konflikten mellem det nye (Uranus i
Løven) og det gamle (Saturn i Vandmanden).

Under det årlige konvent i 1920 i Chicago, var der en magtkamp mellem kræfter der
var loyale overfor Annie Besant og den Esoteriske Sektion og andre som mente at
Esoterisk Sektion var blevet for magtfuld. Under overfladen var der en skjult
kontrovers overfor Alice Baileys arbejde med Tibetaneren. Konflikten var forståelig,
da hendes værker indeholder en kritik af teosofien og ved bruddet nævnte hun hvad
hun så som dogmatiske strukturer indenfor samfundet og stillede spørgsmålstegn ved
at de krævede et løfte om loyalitet overfor de teosofiske ledere
Alice Bailey stiftede organisationen Lucis Trust i 1923 i New York da hendes
atmiske planet Mars var i konjunktion med Uranus. Lucis Trust har hovedkvarter i
London, New York og Geneve. Lucis Trust driver blandt andet Arcane School,
World Goodwill og Triangler, som desuden som esoteriske organisationer er
involveret i et politisk arbejde med FN.
Hendes værker, som blev skrevet mellem 1919 og 1949, beskriver et mægtigt
kosmisk system baseret på esoteriske tankegange og dækker emner om hvordan
spiritualitet forholder sig til solsystemet, meditation, healing og esoterisk psykologi
og astrologi, nationernes skæbne, politik, uddannelse i fremtiden m.m..
Hun skriver at det meste af bøgernes indhold blev til i et tæt telepatisk samarbejde
med en person der i begyndelsen kun blev omtalt som Tibetaneren eller D.K. som
senere blev afsløret som mesteren Djwhal Khul.
I den periode hvor bøgerne udkom, var der som sagt strid i den teosofiske bevægelse
om Alice Baileys værker virkelig var inspireret af DK eller ej og der opstod to lejre
der ikke kunne blive enige om dette spørgsmål. F.eks. havde min moster og onkel
sommerhus ved siden af Besantgården på Lolland, hvor den danske teosof Otto
Viking boede og blev betragtet som kættere af mange i Teosofisk Samfund, fordi de
læste Alice Bailey.

Teosofisk Forening Danmark
Det var også denne strid der gjorde af flere medlemmer af det danske Teosofiske
Samfund meldte sig ud for at danne den nuværende Teosofiske Forening, som blev
grundlagt den 18. august 1989 i København, hvor stiftelsesmødet ifølge Niels
Brønsted begyndte kl. 18:06, og den endelige vedtagelse fandt sted kl. 22:23.

Teosofisk Forening 18. august 1989 kl. 22:23 København

Ascendanten, der i et menneskes, en gruppes eller organisations horoskop står for
sjælens hensigt med denne og fremtidige inkarnationer, ligger i Tyren, som styrer
Verdenstjenergruppen. Nordlige Måneknude og det monadiske punkt, Jorden, ligger i
11. hus i Vandmandens tegn, som hierarkiet er styret af (Alice Bailey: Strålerne &
Indvielserne (S & I) 244-48). Pluto står dominant i konjunktion med descendanten i
Skorpionens tegn, der som tidligere nævnt styrer Det fjerde skabende Hierarki, vi
kalder menneskeheden (EA 41).
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verdenstjenergruppens horoskop fra omkring 1500. Her er Saturn og formodentlig
også Ascendanten i Tyren, Pluto i Skorpionen, Uranus i Vandmanden og 6. stråle
planeten Neptun i eksil i Stenbukken, hvorfor gamle dogmatiske idealer og fanatiske
holdninger langsomt skal falde bort.
Månen, som står for foreningens medlemmer og er placeret i Fiskene i 12. hus, viser
at mange af TF’s medarbejdere og medlemmerne i tidligere liv har været munke og
nonner enten som buddhister eller som kristne. Med Saturn /Neptun konjunktion i 9.
hus i Stenbukken, er der sikkert mange der i tidligere liv har haft magtfulde poster i
Den katolske Kirke, der har Solen i Stenbukken. Kristendommen har Solen i
Stenbukken, idet Jesus der indstiftede denne religion, var født juledag med Solen i
dette tegn (Alice Bailey: Nationernes Skæbne (NS) 89).

Horoskopets næsten fuldstændige davidsstjerne formidler den 6. stråle for idealisme
og hengivenhed.
Solen og Saturn står for ledelsen. Solen, som er i konjunktion med Sydlige
Måneknude i Løven i 5. hus, afspejler de mange integrerede og magtfulde
personligheder, der har stået for undervisning og ledelse og som i den sammenhæng
har udfoldet stort kreativitet.
Det faste kors man kalder discipelskabets, lyset, krisernes og transmutationens kors
dominerer horoskopet, idet Solen er i Løven, Jorden i Vandmanden, MC i Skorpionen
og IC i Tyren, som udgør de fire arme på det faste kors. Disse astrologiske
indflydelse giver som tidligere nævnt særlige gode betingelser for at
verdenstjenergruppen (Tyren), som Teosofisk Forening er en del af, kan tjene
hierarkiet (Vandmanden) og menneskeheden (Skorpionen) gennem kreativ og
inspireret undervisning og meditation (Løven) på discipelskabets vej.
Monaden ligger i Vandmandens i 11. hus, idet soltegnet Løvens modstående tegn
markerer monadens indflydelse i horoskopet. Derfor er Teosofisk Forenings
overordnede målsætning forbundet med verdenstjeneste og sjælegruppe aktiviteter,
der gennem eksperimenter skal skabe de arketyper, der vil blive de dominerende i
den kommende Vandbærertidsalder.
Lykkepunktet i Skytten i 7. hus viser der i perioder kan findes meget glæde gennem
samarbejde og idealistisk social interaktion. Pluto i Skorpionen på descendanten viser
dog, at samarbejde og aftaler undertiden kan skabe større konflikter, kriser og
forvandlinger. F.eks. udbrød der konflikt om ejerskabet af centret på St. Knuds Vej
omkring år 2000, hvor Saturn gik igennem Tyren og over Ascendanten som skabte en
opposition til Pluto på descendanten, der førte til en splittelse af Teosofisk Forening.
Saturn-Pluto spændinger har ofte at gøre med gammel magtkarma, der ubevidst
gentager sig selv og de samme mønstre liv efter liv. Planeten for karma, prøver og
muligheder, Saturn, har de sidste par år vandret gennem Skorpionen og hen over
Pluto og descendanten samtidig med, at Pluto har været i konjunktion med MC og
Neptun/Saturn konjunktionen i Stenbukken i 9. hus. Disse aspekter har sandsynligvis
skabt samarbejdsvanskeligheder de sidste par år, hvor karma (Saturn) har udfordret
medarbejderne og ledelsen til at finde nye, kærlige og intelligente måder at løse
gamle problemer på.
Discipelskabets planet og tærskelens vogter, Pluto, har som før omtalt været i
konjunktion med MC og Neptun/Saturn konjunktionen i Stenbukken i 9. hus de sidste
fire år, som har skabt død, kriser, desillusion og store tab for den teosofiske
bevægelse både i Danmark og i udlandet (9. hus). Disse aspekter skaber en forklaring
på Asgar Lorentzens død og hvorfor mange centre, afdelinger, bogforlag og grupper

har måttet lukke, ligesom den traditionelle esoteriske Sommerskole ikke har kunne
organiseres siden 2011.
Det er sjældent og enestående at vi i Teosofisk Forenings horoskop har et pålideligt
horoskop for en sjælegruppe, som har udført et fremragende arbejde de sidste 25 år
for den teosofiske sag. Dette succesrige tjenestearbejde for ashramen, er ikke bare
manifesteret i Danmark, men i hele Skandinavien, hvor mange lærere og skoler har
undervist i esoterisk videnskab, healing, astrologi og meditation gennem mange år og
inspireret til gruppedannelser, nye centre og givet mange åndelige søgende
mennesker inspiration til at søge og finde deres sjælshensigt på discipelskabets vej.
Med Solen i Løven i 5. hus er det er en meget kreativ sjælegruppe, der til trods for
uomgængelige og nødvendige karmafviklinger, prøver og konflikter hele tiden har
udviklet sig og gjort nye erfaringer, som med rette fortjener et stort rungende hurrar
for de første 25 år.
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