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De 12 hellige nætter starter Luciadag den 13 december og slutter den 6 januar Tre hellige kongers 
dag, i denne periode foregår der en særlig energiindstrømning til jorden, svarende til de tolv 
stjernetegns energier, mén på et højere svingningsniveau, end resten af året, det bevirker at du 
igennem de 12 hellige nætter kan få indsigt i dit eget kommende års udviklingsarbejde – personlig 
som sjælelig igennem dine drømme måned for måned. 
 
De tolv hellige nætter før jul (13 – 24 december) anvender du personlighedens tankefrø, til at få 
indsigt i din personlige udvikling, og de tolv nætter efter jul (24 december – 6 januar), anvender 
du sjælens tankefrø til at få indsigt i din sjæls udvikling. 
 
Drømme: 
Til hver nat af de 12 hellige nætter er tilknyttet et tankefrø kanaliseret ved Alice Bailey, før du 
lægger dig til at sove, tænk fra Hjerte og/eller fremsiger fra dagens tankefrø højt, det er med til at 
aktivere samarbejdet med din sjæl, så du kan modtage svar fra din sjæl gennem dine drømme. 
 
På side 3 finder du De 12 hellige nætters tankfrø for perioden den 13 – 24 december. 
 
På side 4 finder du De 12 hellige nætters tankefrø for perioden den 24 december – 6 januar. 
 
En god ide er at have en noteblok liggende ved siden af din seng, og notere det ned du kan huske 
af din drøm, kan du ikke huske noget noter datoen ned og gå videre til næste side. 
 
OBS: 
Natten imellem den 24 og 25 december er der to tankefrø, grunden dertil er at den 24 - 25 
december skifter De 12 hellige nætter fra personlighedens udvikling til sjælens udvikling. 
 
Det bevirker at der sker et krydsfelt imellem personligheden og sjælen natten fra den 24 december 
til den 25 december, og du skal anvende begge tankefrø.� 
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De 12 Hellige Nætter før jul:  
Nat Tilsvarende 

stjernetegn 
Periode i det nye år Tankefrø 

13.-14. dec.  Vandmanden 20.1.-18.2 Jeg er livets vand, 
som udgydes for  
tørstende mennesker 

14.-15. dec. Fiskene 19.2-20.3 Jeg forlader Faderens 
hus, og idet jeg 
vender tilbage, frelser 
jeg 

15.-16. dec. Vædderen 21.3-20.4 Jeg træder frem, og 
fra tankens plan 
hersker jeg 

16.-17. dec. Tyren 21.4-20.5 Jeg ser, og når øjet 
åbnes, er alt Lys 

17.-18. dec. Tvillingerne 21.5-20.6 Jer erkender mit andet 
selv, og når dette selv 
toner bort, vokser og 
stråler jeg 

18.-19. dec. Krebsen 21.6-20.7 Jeg bygger et oplyst 
hus, hvori jeg dvæler  

19.-20. dec. Løven 21.7-21.8 Jeg er det, og det er 
jeg 

20.-21. dec. Jomfruen 22.8-22.9 Jeg er moderen og 
barnet. Jeg er Gud, 
jeg er materie 

21.-22. dec. Vægten 23.9-22.10 Jeg vælger den vej, 
der går mellem de to 
store kraftlinier 

22.-23. dec. Skorpionen 23.10-22.11 Kriger er jeg, og fra 
kampen står jeg 
sejrrig frem 

23.-24. dec. Skytten 23.11-20.12 Jeg ser målet. Jeg når 
dette mål, og derefter 
ser jeg et andet  

24.-25. dec. Stenbukken 21.12-19.1 Hensunken er jeg i 
overjordisk lys og 
vender dog dette lys 
ryggen 
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De 12 Hellige Nætter efter jul:  
Nat Tilsvarende  

stjernetegn 
Tankefrø 

24.-25. dec. Stenbukken Jeg vier den ånd, som i denne nat er født i mig, til 
kærlighedens virke  

25.-26. dec. Vandmanden I det kommende år skal mit sande hjem være 
kærlighedens helligdom. Jeg lover at arbejde for 
kærlighedens lov 

26.-27. dec. Fiskene Jeg modtager min ret til at give kærlighed og husker, at 
jeg ingen ret har til at fordre den 

27.-28. dec. Vædderen Jeg er optaget i Lyset Hær, og lover ubrydeligt at holde 
min plads 

28.-29. dec. Tyren Jeg påtager mig - af egen fri vilje - ansvaret for 
helheden 

29.-30. dec. Tvillingerne Skønt delt er vi ét - jeg lover at værne denne enhed  
30.-31. dec.  Krebsen Hvad solen er for naturen, er kærlighedens varme for 

vort indre liv. Jeg lover at værne og nære denne arne 
31. dec-1. jan. Løven Jeg føjer mig af egen fri vilje og uden at klage i at blive 

bortstødt fra min plads, om jeg skulle vige eller vakle 
for nogen prøvelser, som rammer mine nærmeste 

1.-2. jan. Jomfruen Jeg ved, at kærligheden er et univers, og at jeg kun 
fatter dens atom. Jeg lover at værne dens rene 
ægteskab med jorden  

2.-3. jan. Vægten Jeg lover mod synderen at udøve dommens straf; 
tilgivelsen, og hjælpe til ny pagt med kærligheden (som 
er Gud) 

3.-4. jan. Skorpionen Jeg af mit hjertes fulde skaberkraft, som jeg fik af 
kærligheden. Således er mit løfte 

4.-5. jan. Skytten  Kærligheden er den eneste hersker og skaber, den 
eneste konge. Kærligheden er min bue og min pil. Mit 
løfte og min løn. 

 
 
 
 


