Cerapis Bay
4. Stråle - energien for harmoni og renselse

Serabis Bay
4. stråle.
Harmoni, skønhed og renselse
Serapis Bay arbejder med at balancere og aktivere den nødvendige energi indenfor al skønhed og kunst.
Desuden arbejder han tæt sammen med engle og devariget, hvor han bl.a. hjælper inkarnerede engle og dem
der arbejder med healing og harmonisering af naturen.
Serapis Bay var ypperstepræst i Opstigelses-Templet på Atlantis og han og hans skare forlod Atlantis i god
tid før den sidste kataklysme og bar opstigelsesflammen til Luxor i Ægypten.
Hirofanten fortæller os hvorfor han ud af de syv stråler valgte den fjerde hvide stråle af den guddommelige
Moder: “Da jeg var en chela og skulle tage bestemmelse om hvilken stråle jeg skulle tjene på blandt
embederne for opretholdelse af liv, overvejede jeg dem alle, men da jeg kom til lyset af renhed, sagde jeg,
som den mester i geometri, som jeg var, den korteste afstand mellem to punkter, A og B er renhed. Renhed
skal jeg være.”
I mange af hans efterfølgende inkarnationer har han haft stor indflydelse på Ægyptens religiøse og politiske
liv. Han var bl.a. farao Amenhotep III, også kaldet “Den storslåede”. Hans omfattende bygningsværker
indbefattede bl.a. Templet af Luxor, som i dag på det æteriske niveau siges at være et Tempel, hvor Serapis
Bey holder opstigningsporten åben.
Serapis Bay inkarnerede senere som Leonidas, kongen af Sparta. Han var af sine landsmænd sendt ud for at
forsvare passet Termopylæ mod den indtrængende persiske kong Xerxes hær i år 480 f. Kr.
Ved at holde den smalle passage mellem havet og bjergene, beskyttede Leonidas den græske flåde fra at
blive omgået i kamp. Han og hans cirka 7000 mænd stod ansigt til ansigt mod de persiske horder, hvis antal
anslås til cirka 250,000.
I to dage led Xerxes svære tab uden at bryde Leonidas modstand. Så ledte en lokal mand, Ephialtes, Xerxes
til en sti gennem bjergene og persere angreb grækerne bagfra.
(foresættes på næste side)
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Leonidas informerede straks flåden og sendte sin hær bort, med undtagelse af 1.400 mænd og erklærede, at
han og spartanerne ikke ville opgive deres post. Så med disse få tropper under sin kommando, udfordrede
han myriader af persiske soldater. Leonidas faldt i den hårdeste af kampene. Ved Leonidas enestående
disciplin og gode sans for timing, var den græske flåde i stand til at trække sig tilbage og senere slå perserne
i et søslag. Et monument i form af en løve er rejst på stedet hvor de 300 holdt ud til det sidste.
Til klasserne i Serapis Beys retreat kommer kunstnere, musikere, billedhuggere, arkitekter, planlæggere
- de der tjener på den fjerde stråle såvel som de mest stålsatte disciple på de andre stråler - for at udtrykke
renhed, harmoni, rytme, balance og perfektion i enhver form. Militære og hemmelige strateger og alle der
tjener de væbnede styrker, sikkerhed og byernes politistyrker - alle modtager de speciel træning her til
forsvar for livsflammen.
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