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Ove Rosmond 

Astrologi og evangelium 

Forord: Astrologien er efter min mening ikke så meget et middel til at stille 

horoskoper og finde ud af enkelte menneskers skæbner, som den er en 

symbolsk mysterienøgle, der kan åbne for de religiøse mysterier i alle 

religioner. Det er ved hjælp af denne nøgle der her er gjort forsøg på at åbne 

døren til mysterierne i den kristne religion og sammenligne den med den 

ægyptiske. De benyttede kildeskrifter er: H.P. Blawatsky: Secret Doctrine. 

Gerald Massey: Ansient Egypt. Budge: Book of the Dead og Johannes 

Evangelium. Alle disse er flere steder gengivet ordret, hvor det har været 

nødvendigt. 

København i juni 1926 

Ove Rosmond 
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Introduktionen til Johannes Evangeliet går helt tilbage til tiden før 

manifestationen af verdener: 

‘I begyndelsen var Ordet og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud, dette var 

i begyndelsen hos Gud, alle ting er blevne til ved det og uden det blev end 

ikke én ting til af det som er. I det var livet, og livet var menneskenes lys. Og 

lyset skinnede i mørket og mørket begreb det ikke.’ (til vers 6) 

Før noget var til eksisterede mørket, som den første fødte, der måtte 

eksistere for, at noget kunne blive lys. Uden mørket kunne lyset ikke 

manifestere sig. Mørket bliver altid sammenlignet med Satan og i den 

ægyptiske religion fremstilles mørket og lyset som tvillinger, der fødes af 

den store moder eller af Ursubstansen, som hvilede i hele rummet og mørket 

eller Satan fødtes før lyset. Mørket var forbundet med sin moder 

‘substansen’ og lyset forbandt sig også med substansen. Derfor kan det 

siges, at Sut (mørke) og Horus (lys) indgik forbindelse med deres egen 

moder, for de forenede sig med substansen, som hvilede i rummet. I dette 

mørke og denne substans hvilede Gud og da Han ville skabe et univers, eller 

flere universer, udsendte Han en lysbølge i Sig Selv, altså i substansen og 

mørket og denne lysbølge var også Ham, fordi intet ikke er Ham. Uden 

mørke ville lyset ikke være født og heller ikke være nødvendigt og uden en 

Satan ville en Frelser ikke være nødvendig, da der så ikke ville være noget 

mørke eller mørkets magter, som sjælen skulle frelses fra.  

Ordet, der var hos Gud er Guds skabervilje, der arbejder gennem lyd eller 

vibrationer. Ordet, som vi taler, dækker over et begreb, hvis billede vi vil 

fremkalde i en andens bevidsthed og Guds skabelse gennem Ord eller Lyd, 

er udført for, at fremkalde de billeder i Guds bevidsthed, som han vil 

manifestere og i vore sjæle vil Han fremkalde Sit eget billede, fordi vore 

sjæle er sædkim der er udgået fra Hans sjæl. For at fremkalde dette billede i 

vore sjælekim må der skabes et fysisk manifesteret univers eller system, der 

tilstrækkeligt stærkt kan påvirke dette kim for, at påtrykke det Guds 

tankebilleder. For hvert jordeliv en sjæl gennemlever påtrykkes der en 

smule mere af dette billede. Sjælen lærer gennem sine fejlgreb, at den har 

fejl og, at fejltagelserne ikke er det billede der skal frem, men en forvrænget 

form deraf, som må rettes. De fysiske tilstande er så at sige den film, hvorpå 
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Guds billeder fæstner sig, så Hans sjæl kan se det og lære, at forstå det. Til 

at danne et billede hører der både lys og skygger, mørke og lys. 

Fuldkomment mørke ville intet billede fremkalde på denne verdensfilm, lige 

så lidt som fuldkomment lys. Derfor må billedet sammensættes både af 

mørke og lys, af Sut og Horus eller af Jesus og Satan. Mørket er den 

stabiliserende eller negative kraft og lyset er den befrugtende og bevægende 

kraft. For at opretholde en fysisk tilstand må disse være tilsted i en 

afbalanceret form. Når den negative tilstand har overtaget, da er det Satan 

som har herredømmet og når den positive styrer og afbalancerer, da er det 

Jesus. Det er derfor nødvendigt, at Satan er bundet til Dommens Dag, det vil 

sige at form-tilstanden bindes i fysisk tilstand, indtil Guds billede er 

indpræget i sjælene. Sjælene må lære at beherske begge kræfterne. Der er 

derfor altid tale om en kamp mellem Jesus og Satan, mellem Horus og Sut, 

mellem Gud og Djævel, mellem mørke og lys og så videre. 

‘I ordet, som udgår fra Gud er liv og livet var menneskenes lys’. Det er 

lysets aspekt i os som er livet og som skal føre os frem til 

guddommeligheden. Vor højere sjæl er vort lys, der skinner i mørke, i vor 

fysiske tilværelse. Når vor sjæl er bundet af støvets legeme, da er den 

bundet i mørke og er lænket af Satan. Først når vi når så vidt i vor 

udvikling, at vi ikke mere er nødt til at inkarnere i et fysisk legeme, er vi 

forløste eller det, som så mange kalder frelste, og forløseren er lyset i os 

eller Kristus i os selv.  

‘Der kom et menneske udsendt af Gud, hans navn var Johannes, denne kom 

til et vidnesbyrd, for at han skulle vidne om Lyset, for at alle skulle tro ved 

ham. Han var ikke Lyset, men han skulle vidne om Lyset, det sande Lys, som 

oplyser hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden og 

verden er bleven til ved ham og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget 

og hans egne folk tog imod ikke imod ham. Men så mange som tog imod 

ham, dem gav han magt til at vorde Guds børn, dem som tror på hans navn, 

‘hvilke ikke er fødte af blod’, ej heller af køds vilje ej heller af mands vilje, 

men af Gud.’ (til vers 14) 

Lyset bliver her identificeret med Guds liv, som blev menneskers liv. 

Johannes Døberen er altså ikke dette liv eller Guds sjælekim, men det i os, 
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der vidner om dette liv, nemlig følelsen i den lavere sjæl af noget højere. 

Det er dette i sjælen, der vidner om den højere guddommelighed, der 

kommer til verden som lyset eller det guddommelige liv, som skal spire 

frem i enhver. Derfor kan der siges, at lyset var ved at komme til verden og 

samtidig, at det allerede var i verden. Dette lys, Guds liv, havde dannet 

verdenerne og de tilstande deri samtidig med, at det stadig føder sjæle der er 

guddommelige bevidstheder. Dette liv fødes i sjæle hver dag, når sjæle når 

til deres modenhedstilstand, hvor de kan tage imod det, så at det for hver 

enkelt bliver ‘det sande lys’ som oplyser hvert enkelt menneske. 

Guds egne manifestationer tager ikke imod dette lys før Hans børns 

modenhed er nået dertil, og derfor skal man aldrig bebrejde dem, der ikke 

kan tage imod det. Men dem der tager imod det ‘dem giver Han magt til at 

vorde guds børn, dem som tror på Hans navn’. At tro på Hans navn er, at tro 

på Hans eksistens, fordi et navn altid er en lyd, der dækker et begreb om et 

eller andet og den lyd, der dækker begrebet om den Gud, som er ophav til 

alt, det er Guds navn. Og at tro på navnet er ikke at tro på en bestemt 

sammenstilling af nogle bogstaver, men at tro på det som navnet dækker. 

Bogstavernes sammenstilling dækker det samme, enten denne 

sammenstilling er Gud, Allah, Bramah, Osiris-Ra eller hvad end navnet er, 

som de forskellige folkeslag har givet det, som i deres bevidsthed dækkede 

det væsen der var ophav til alt og alle. For at tro på noget må man have 

bevidsthed om det, og det er ikke de kødelige legemer, der kan få denne 

bevidsthed, ej heller legemer fødte af blod eller af mands vilje, men det 

guddommelige princip i hver enkelt - og dette princip er født af Gud. Det vil 

sige, at det er Guds sædkim, der lever i den fysiske ‘form’ som vi kalder 

legemet. Dette legeme er til i kraft af Guds manifestationsvilje og derfor  

‘blev Ordet kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en 

herlighed som en enbåren Søn har den fra sin fader, fuld af nåde og 

sandhed’. (vers 14) 

Af Ursubstansen danner Gud de fysiske og kødelige legemer. Substansen i 

den sammenstilling giver f. eks. en blomst, i en anden mineral, i en tredje en 

dyreform eller menneskeform, og i disse former lever Guds lys, Guds liv. 

Formerne er blevet til, hvad enten det er mineral, plante eller ‘kød’ ved 
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Ordets magt, ved Guds formdannede Lyd eller Guds vilje. Derfor kan 

Johannes råbe om lyset eller livet: ‘Ham var det om hvem jeg sagde: den 

som kommer efter mig, er kommen foran mig, thi han var før mig.’ Livet var 

nemlig før den højere bevidsthed vågnet i den lavere sjæl, fordi livet var 

tilstede i umanifesteret tilstand, selv dengang intet endnu var skabt. ‘Thi af 

hans fylde have vi alle modtaget, og det nåde over nåde’. Hans fylde er alt 

det skabte, uden hvilket ikke én af os kunne eksistere. Uden denne 

skabende, opretholdende kraft ville der ikke være nogen klode, hvorpå vi 

kunne udvikle os til Guds billeder, og uden den ville vi hverken få fysiske 

legemer eller stoffer til, at bygge dem op med. Hver dag, når vi spiser, da 

spiser vi hans fylde, enten vi vil indrømme det eller ej, for alt er hans fylde. 

‘Thi Loven blev given ved Moses, Nåden og Sandheden er kommen ved 

Jesus Kristus’. Alt i vort verdensrum er underordnet regelmæssige love. Vor 

pol bliver af en bestemt lov bundet, og jorden roterer om sig selv. Sol, Måne 

og planeter samt Zodiakken og stjernebillederne er underkastet love, der gør 

dem til tidsinddelere. Solen deler døgnet i nat og dag og bestemmer året ved 

sin bevægelse gennem de tolv zodiak-tegn. Men engang i tidernes morgen 

var det ikke sådan. 

Dengang da vort system var ved at danne sig, var der ingen roterende kloder 

og substansen i vort solsystems boble var ikke delt i planeter af større eller 

mindre fasthed. Da udviklingen af systemet nåede så vidt at dette begyndte, 

da begyndte lovene også, og Moses er den store symbolske kraft, der 

inddeler tiden og som ægypterne kaldte Shu. De fremstillede Shu som 

vindens og luftens styrende elementkraft. I vor egen sjæl er der også en 

lovmæssig rotation og tidsinddeling, der er et princip i os, som styrer dette 

mikrokosmos og som af de fleste bliver kaldt for underbevidstheden. 

Underbevidstheden er vore lovmæssige erfaringer og kundskaber, som vi 

igennem utallige inkarnationer har erhvervet os og som tilsyneladende 

foregår mekanisk. Det er Moses i os, der styrer alt dette. Alt dette styres af 

en ‘elektrisk’ kraft der gennem nerverne og blodet fordeler de forskellige 

substanser vi tilfører legemet, til deres respektive pladser. Denne 

lovmæssighed er nødvendig for, at Jesus kan komme til verden. Jesus er 

vort eller vore lavere principper bundne i kødet og Kristus er det højere, der 

skal forene sig med det lavere ved, at drage det op til sig og stille det på sit 
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standpunkt, derfor er nåden og sandheden kommet ved Jesus-Kristus. Ikke 

ved Jesus alene eller ved Kristus alene, fordi begge tilstande og principper 

er nødvendige, for at udvikle Gudetilstanden. Jesus er menneskelivet bundet 

i kødet (i Makrokosmos er Jesus det abstrakte liv bundet i fysisk tilstand) og 

Kristus er den ubundne sjæl, Guden i os. Jesus Kristus er den 

fuldkommengjorte sjæl, det lavere princip gået op i det højere og forenet 

med dette. 

Når der står: ‘I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden’ og tanken går 

tilbage til tiden før begyndelsen til verden, da kan man spørge: ‘Hvad var 

der da?’ Gud eksisterede nemlig før det, vi kalder begyndelsen, fordi Han er 

evig. At være evig og ikke have haft nogen begyndelse er, at have eksisteret 

før der var begyndelse til noget af det, som vi kender. Dengang hvilede Gud 

i sig selv og i denne hviletilstand var alting tilstede. Ursubstansen, hvoraf 

alting skulle skabes, var tilstede som Guds usynlige legeme, ubegrænset, 

endeløst. Symbolerne cirkel og punkt kunne ikke benyttes til at betegne 

denne tilstand, for punktet er begyndelsen og cirklen er begrænsning. 

Selvom cirkellinjen blev draget i en omkreds, der indesluttede alt, hvad vi 

kunne tænke os af solsystemer og universer, så kunne der altid spørges: 

‘Hvad er der på den anden side af cirkellinjen?’ Tanken om begrænsning af 

rummet er umulig. I tiden før begyndelsen hvilede Ursubstansen i Guds 

umanifesterede tilstand. Den var det store fosterleje, hvoraf alting er vokset 

frem. Ophavet til alt hvilede i rummet. Tomrummet var Hans fylde, ødet 

Hans almagt og mørket hans bevidsthed, der var rettet indad. Denne 

ursubstans var Guds legeme, og i dette legeme besluttede Han at skabe 

tilstande, som svarede til Hans egen bevidsthed, Han ville skabe sig et 

fysisk legeme, hvis atomer er sole, stjerner og solsystemer og med sin 

skabervilje udsender Han en strøm - en tankestrøm - i sig selv. Dette store 

væsens positive side rører ved den negative side af ham selv - skabelsen 

begynder. Gud skaber sig et legeme af universer og systemer, der for os 

synes uendeligt, for Ham er det begrænsning. 

Det er et kæmpelegeme med hjerte, hjerne, lunger, nyrer, lever og galde, 

som vi er små ufuldkomne billeder af. Ved sine positive og negative kræfter 

danner Gud sig de to yderste legemstilstande og centrene er for disse: Guds 

Hjerte (de positive kræfter) og Hans Hjerne (de negative). Disse 
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strømninger arbejder nu på det, der tilsyneladende var øde, tomt og mørkt 

og det danner et abstrakt net, som i vort fysiske legeme har sin analogi i 

nervesystemet. Og Guds legeme, som disse strømninger arbejder i, hvad er 

det? Det er Guds moder-aspekt, det store fosterleje, Ursubstansen, der 

indeholder alle muligheder og som på sanskrit kaldes Mulaprakiti, og hos 

ægypterne den store moder Apt. 

For at få et begreb om dette fosterleje kan man tænke sig et billede af en 

skål, hvori der ligger forskellige frø. Græsfrø, blomsterfrø, træfrø af alle 

mulige arter. Sædkim fra alle mulige dyr og fra mennesker, så har vi 

mulighederne til alle disse tilværelsesformer samlet i skålen. Tænker man 

sig nu disse frø forfinede, først til en tilstand der kan sammenlignes med 

vandtilstanden, så til damptilstanden, så til lufttilstanden og dernæst til 

æterisk tilstand, da har vi i skålen en samling af æteriske frø, der kan 

fortættes og nå den faste form ved hjælp af vibrationskræfter. Når denne 

faste form er nået, skal de udsættes for jordens, solens og vandets kræfter - 

da udvikler de muligheder der var tilstede sig til planter, dyr og mennesker. 

Guds legeme indeholder en sådan uendelighed af muligheder, når det er i sin 

højeste tilstand, som ligger langt over den æteriske. Der er mulighederne 

tilstede til alle ånde-hierarkierne, engle- hierarkier, mennesker, dyr, planter 

og mineraler. Det er som en uendelighed af ‘æg’ i højeste finhedstilstand. 

Når de bliver berørt af de første strømninger reagerer de ‘æg’ for disse, som 

i deres latente eller slumrende bevidsthed kan vækkes af disse vibrationer. 

Andre vækkes af næste hold, atter andre af næste igen, indtil vi når de syv 

hovedgrupper af vibrationer, som Gud sender ud i sig selv. 

De første bevidstheder, der vækkes til liv fra deres hviletilstand er ‘De Syv 

Guds Ånder’, og disse vækkes i en bestemt rækkefølge. Når Gud udsender 

de forskellige vibrationer i sig, ordner Han dem efter forskellige mål, giver 

dem forskellige længde og hastighed og danner derved i sig selv flere 

centre, der er hovedsæder for hver speciel vibrationsklasse. Hver 

vibrationsklasse vækker netop de guddommelige bevidstheder til liv, der 

hører til denne klasse. Andre bevidstheder reagerer kun overfor særlig 

kombinationer af disse vibrationsklasser, og atter andre for endnu mere 

komplicerede vibrationsforbindelser. 
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Ved de fem klasser, som Gud udsender i sig selv, næst efter de to højeste, 

danner Han centre, der i det fysiske legeme har sin analogi i leveren, galden, 

nyrerne, lungerne og milten. På denne måde bliver der syv hovedklasser, der 

arbejder sammen i alle mulige kombinationer. Vi kalder dem de syv Guds 

ånder. De er de syv universelle kræfter som er, og må være virksomme 

overalt. Hvis f.eks. den kraft, der har bygget leveren op, og arbejder 

igennem den, forlod mennesket, ville det fysiske legeme gå til grunde. Det 

første der sker, når dette Lys-Mørke (Guds legeme) brydes er, at der 

fremkommer farver. Ikke farver vi kan se med vore øjenorganer, fordi vore 

optiske nerver ikke ville kunne besvare disse vibrationer i deres højeste 

tilstande. Det næste der sker, er, at vibrationerne frembringer en lyd. Alle 

bevægelser frembringer lyd. Denne lyd er forskellig, alt efter vibrationernes 

bølgelængde og hastighed, og på de højeste plan klinger således den første 

skala. Den klinger i Guds legeme, Ursubstansen, som skabende kraft - den 

er Ordet, der var fra begyndelsen. Ordet er tonen, der klinger på de højeste 

plan og tonen udspringer af, eller dækker over, den skabende vibration. 

Derfor er ORDET symbolet på evnen til at skabe. Denne evne til at skabe 

ved toner har mennesket tabt, og derfor er denne evne det tabte Ord. 

Fra fysikken vil tonens eller lydens skabende, formdannende evne være alle 

bekendt. Endvidere har enhver lyd sin egenart, som vi udtrykker i de syv 

vokaler. Lysvibrationernes klassers mål kaldes på sanskrit for Tattwa. Disse 

mål bestemmer egenarten hos alt objektivt: farve, form, egenskab og 

kvalitet. Da de syv Guds ånder i deres mål arbejder sammen, fremkommer 

der en uendelighed af sammensætninger og kombinationer, som er ophav til 

en uendelighed af tilstande og former. Samtidig med, at Gud opretter disse 

tilstande i sit store legeme, vækker Han tilsvarende bevidsthedstrin til liv, 

ligesom det er tilfældet i menneskelegemet, hvor øjet virker som et organ, 

der bringer bevidsthed om formernes verden til sjælen. Øret er det organ, 

der bringer bevidsthed om lyd og om rummet til sjælen, og ligeledes med de 

andre sanser. Sanserne er portene, hvor igennem ‘den der bor i legemet’ 

bliver sig selv bevidst. Ligeledes er det med Gud. De tilstande er ham og 

dog ikke ham, de er frembragte af ham, som de porte hvor igennem Han 

manifesterer sig, hvor igennem Han gør sig selv fysisk bevidst, og hvor 

igennem vi kan lære ham at kende. Gud har stemme, ligesom mennesket og 
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Guds stemme er al lyd. Al lyd virker formdannende, derfor er alle former 

bundet i stof, Guds ord, der er blevet synligt for os. 

I vor verden er der fysiske tilstande tilstede og de har deres æteriske dublet, 

i det som kaldes Od-udstrålingen. Der er en følelses-sjæl, en tanke-sjæl og 

en højere åndelig sjæl. Hvis ikke disse sjælstilstande var tilstede i rummet, 

ville vi ikke kunne have fysiske fornemmelser, føle eller tænke, eller have 

længsel efter et højere salighedsliv. Der er noget der gør vore 

TANKEBILLEDER muligt, noget, der gør ilden i vore FØLELSER mulig, 

og noget, der holder sammen på det pulserende liv i hele verden, så vore 

fysiske legemer kan eksisterer fysisk. Men alt dette noget er ikke væsenet 

selv, hverken hos Gud eller mennesker, for der er EN bagved det hele, også 

i os. I en af Upanishaderne står:  

‘Ikke stemmen skal man søge at erkende. Man skal kende den, der taler. 

Ikke lugten skal man søge at erkende, man skal kende den der sanser lugten. 

Ikke formen skal man søge at erkende, man skal kende den, der ser. Ikke 

lyden skal man søge at erkende, man skal kende den, der hører. Ikke smagen 

skal man søge at erkende, man skal kende den, der skelner smagen. Ikke 

gerningen skal man søge at erkende, man skal kende den, der handler. Ikke 

lyst eller lidelse skal man søge at erkende, man skal kende den, der skelner 

lyst og lidelse. Ikke fryd og elskovslyst og avlekraft skal man søge at 

erkende, man skal kende den, der skelner fryd, elskovslyst og avlekraft. Ikke 

gangen skal man søge at erkende, man skal kende den, der går. Ikke tanken 

skal man søge at erkende, man skal kende den, der tænker.’ 

Disse ti bevidsthedsformer refererer til bevidstheden og til elementerne. For 

hvis de elementære former ikke eksisterede, kunne bevidsthedsformerne 

heller ikke eksisterer. 

Alt opgår og udspringer af livsånder, som er DEN ENE STORE GUD, i 

hvem alt er tilstede, hvad enten Han er manifesteret eller umanifesteret. 

Hvis Hans bevidsthed ikke var tilstede, kunne Han ikke frembringe de 

elementære former, som igen bliver ophav til vore bevidstheds-former. Vi er 

alle et nøjagtigt billede af Gud. Mennesket er i fuldeste betydning skabt i 

Guds billede, sammensat af ild, luft, vand, jord og med bevidsthedstrin. 
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Vort solsystem er som et atom i Guds store kæmpelegeme, i ham ‘lever, 

røres og er vi’. Atomet i vort eget blodlegeme er et helt lille solsystem, hvor 

elektronerne kredser om kernen, ligesom i solsystemet. Hele vort univers er 

måske kun en celle i Guds legeme og når man så ved, hvor mange celler der 

skal til for at opbygge vort legeme, kan man regne ud, hvor mange universer 

der skal til, for at opbygge Guds legeme. Ligesom vort liv pulserer i alle 

vore celler, således pulserer Guds liv i alle Hans, altså i alle universer og 

Solsystemer, i alle planeter og alt på dem, derfor også i os. Vore personlige 

fysiske celler kunne ikke undvære vore personlige ‘syv ånder’ eller syv 

kræfter, som har bygget sig deres organer og arbejder igennem dem, nemlig 

hjerte, hjerne, milt, lunger, lever, galde og nyrer. Således kan Guds celler 

heller ikke eksisterer uden dem. Når Han inddrager dem, så ophører 

universerne og de fysiske tilstande at være manifesterede. Vort Solsystems 

overhoved er vor lokale Gud, som har hjerte, hjerne, milt, lunger, lever, 

galde og nyrer, ligesom vi, og ligesom den store ENE. Genspejlingen af 

Hans billede er nedkastet selv i den mindste ting. Ikke alt har udviklet 

billedet, men de latente muligheder er tilstede. 

Der, hvor vor lokale Guds aura (legemer) ophører, ligger en kreds af 

punkter, som kan sammenlignes med elektriske kontakter. Punkter der fører 

de syv kræfter fra Univers-logos til vor Logos. Der er tolv sådanne punkter, 

der ligesom er portene, hvor igennem kræfterne strømmer. Vi kalder dem 

Zodiakken eller Dyrekredsen. Det fysiske menneske er igen et billede af 

dette og har sin zodiak, hvor igennem kræfterne når ham igennem hans 

organisme og arbejder på hans bevidsthed. På denne måde kommer vi til at 

stå overfor syv bevidsthedstrin, der bliver ophav til syv hovedtilstande. På 

den nedadgående evolutionsskala bliver disse polariseret af den magnet, der 

hedder Zodiakken. Det, at vibrationerne strømmer ind i Zodiakken på en 

bestemt måde, ordner bevidsthedstrinene og bevidsthedstilstandene på en 

bestemt måde. som vi kender dem, i størrelse og egenskab og på disse 

forskellige trin vækkes de bevidstheder til virksomhed, der bliver berørte af 

de vibrationer, som deres sammensætning svinger i samklang med. Det er 

altså ikke planeterne der danner Zodiakken, men Zodiakken der har dannet 

planeterne, og det er ligeledes udviklingen af menneskets zodiak, der lidt 
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efter lidt har dannet hovedorganerne i ham og vakt de tilsvarende 

bevidsthedstrin til liv. 

Alt hvad der er af bevidstheder i universer, Solsystmer, planeter, mennesker, 

dyr, planter og mineraler er Guds sæd, der har muligheden til Gud i sig. 

Denne sæd er udgydt i ur-substansen, som kaldes den store Moder. 

Efterhånden som kræfterne udvikles indgår de igen forbindelse med denne 

modersubstans og derfor bliver hun kaldt den store ‘Skøge’, der boler med 

alle, fordi hun lader sig bruge til avling og nødvendigvis må bruges til 

avling, for at noget overhovedet kan ‘avles’. Ægypterne kalder denne 

modersubstans for Apt, eller den ‘store Moder’. De fremstillede hende 

under forskellige billeder. Et af dem var som Vandko, et som Hathor, 

Malkekoen og Tekhi, som gav flydende stoffer og drikke. Alt efter de 

forskellige udviklingsstadier Ursubstansen nåede til, fremstillede ægypterne 

hende forskelligt. De konstellerede hende i den store Bjørn, hvor hun blev 

den, der dannede stjernernes cykler, og derfor blev moder til det første livsår 

i systemet. Horus fremstillede de som hendes søn med krokodillehoved, det 

var i hans fremstilling som vandelement, der fremspringer af Ursubstansen.  

Det første år begyndte med den første omdrejning af den store Bjørn. Rhea i 

den græske mytologi er den samme som Apt og moder til guderne. Saturn-

dragen var en form for Sebek med krokodillehovedet, prototypen for den 

gode Drage, som omtales i Åbenbaringen. Sut eller Saturns andet aspekt var 

den onde Drage. Den hemmelige forbindelse som Saturn plejede med sin 

moder, stemmer overens med forbindelsen mellem moderen i den store 

Bjørn (Ursubstansen) og Sebek (vandelementet), som var gift med sin 

moder. Vandelementet indgik forbindelse med Ursubstansen og avlede nye 

tilstande. Det ægyptiske hellige år var den Store Bjørns år. Den store Moder 

og hendes første søn, Sut, blev begge fremstillet som flodheste, hendes 

anden søn, Sebek, som krokodillen. Sut var ‘mørkets element’ som 

Ursubstansen avlede eller rettere var forbundet med og dernæst avlede hun 

det frugtbargørende vandelement, det vil sige den kraft, der gør substansen 

frugtsommelig, eller bereder substansen for den himmelske sæd. Det er i 

Ursubstansen at Osiris er bundet og derfor fremstilles den store Bjørn som 

hans kiste, som er det typiske genfødelsessted. Alteret er også kisten, de er 

begge symbol på stoftilstanden og er det eneste mulige sted, hvor det højere 
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liv kan genfødes. Derfor fremstilles substansen, den store Moder, også som 

Arken, der bærer sjælene over rummets vande. Månekræfterne er også dem, 

der binder stoffet i form, derfor symboliserer Månen også Arken. 

I den astronomiske fase er den store Moder Apt, moder til de syv stjerner i 

den store Bjørn, det er de syv elementer hun er moder til. Hver stjerne er 

repræsentant for hver én af de syv kræfter. I de ægyptiske lande gik nogle af 

stjernerne ned bag horisonten og dette fremstillede de ved at sige, at Apt 

bragte sjælene tilbage til inkarnation på jorden. De fremstillede hende da 

under menneskelig form og altid i frugtsommelig tilstand, fordi hun stadig 

skulle føde sjælene ind i stoffets verden. Hun er livets fosterleje, som altid 

er frugtsommelig med de sjæle, der af hende tager formen til det fysiske liv. 

Sut eller Sut-Anup, som den første søn af Apt, er grundlæggeren af den 

himmelske pol eller den, der planter det Evige Træ i Paradisets Have, der er 

fremstillet astronomisk i den nordlige himmel. 

Et af den store Moders navne Khefa, overgik i den hebræiske version til Eva 

eller Chavvah. Hos ægypterne blev det først eksisterende par ikke fremstillet 

som forældre der var menneskelige, sådan som Adam og Eva, eller som to 

køn, men som den mandlige og kvindelige flodhes eller Behemoth og 

Leviathan, senere som den store og lille Bjørn. Hun var Cirkelens opretter. 

Han var den der plantede Træet eller oprettede Bjerget inden i Cirkelen 

(centrum) konstelleret i Nordstjernen. Job siger om Behemoth: ‘Den er den 

første blandt Guds skabninger' (kap. 40:14). Nehemoth er kvindelig som 

første moder og mandlig som Sut, hendes søn, som grundlagde polen, som 

‘den højeste af Guds veje’. Både Sut og Horus var sønner og ægtefæller til 

deres moder (ur-substansen). Hun havde i det hele syv sønner, som hun 

indgik forbindelse med og som i Åbenbaringen beskrives som dem, der 

deler hendes lasters bæger. De syv elementkræfter indgår forbindelse med 

den substans, hvoraf de selv er udsprungne. Sut og Horus beskrives et sted 

som dem, der voldtog deres moder. Det er elementkræfterne Sut og Horus 

der, som mørke og lys eller som tørke og vand, indgår forbindelse med 

substansen for at skabe. Tørken er ligeså nødvendig som vandet, for lutter 

vand ville ikke virke frugtbargørende, men opløsende. 
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Man kan skelne mellem den menneskelig skabende Moder og Element-

moderen ved, at den menneskelige moder altid fremstilles som amme, enten 

det er i dyretype eller mennesketype. De sjæle, som besjæler de syv 

elementkræfter, som er frembragte af den store Moder, er de syv Elohim 

eller de syv Ali, de guddommelige Herrer og Skabere, som viser sig i de 

forskellige faser i deres nedadgående evolutionsarbejde. De er Ra’s syv 

sjæle, der i Amenta herliggøres ved Horus. Den store Moder viser sig i en 

fire-foldig skikkelse hos ægypterne, nemlig som den, der frembringer de fire 

fundamentale kræfter: jord, luft, vand, hede (eller ild). Ægypterne 

identificerer også Apt eller Sut eller slår dem sammen, fordi de er Akashaen 

i den højeste ætertilstand, som de andre elementer fremgår eller dannes af. 

Apt var også moder til Gnisterne, det vil sige sjælene som gnister af 

stjerneilden. Hun frembragte livet i disse gnister, som kom fra 

stjerneånderne, de syv, der udspreder deres sæd i rummet, som gnister. Hver 

af de syv er en kanal for den højeste i vor system og de syv præger deres 

type på de gnister, som de bliver overførere af, så der opstår syv forskellige 

mennesketyper. Den af de syv der fra den første begyndelse har overført din 

eller min sjæl bliver ved med at være din eller min fader og du vil gennem 

alle disse inkarnationer være præget af hans ånds særpræg.  

Disse syv stjerneånders sjæle var hos ægypterne:  Sut, hendes førstefødte, 

som mørkets velsignende kraft, der bringer hvile. Horus-Sebek, som 

vandkraften (krokodillen). Shu, løveguden, og i en af sine karakterer 

luftkraften eller vindkraften. Kraften i fosterlejet eller livmoderen var 

Horusbarnet, som den, der besvangrer sin moder. Disse fire elementer 

identificeres med moderen og er de fire elementer, i deres sammensætning i 

uendelige kombinationer, som vi kender og kalder Moder Natur. 

Livssjælens tilstedeværelse blev fremstillet som en stjerne. Mørkets livssjæl 

var Khabsu, der var mørkets elementsjæl, der blev guddommeliggjort i Sut, 

astronomiens skaber. Vandets livssjæl blev fremstillet som fisken, der blev 

spist som føde. Denne elementkraft blev guddommeliggjort som fiskeguden 

Sebek-Horus og i Ichtus, den mystiske fisk. Jordens livssjæl blev fremstillet 

som føden og den periodiske fornyelse (som f.eks. stoffernes fornyelse i 

legemet). Denne elementkraft blev guddommeliggjort som Seb, faderen til 

føden, som bragtes gennem jorden og planterne og fremstilledes som gåsen. 
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Fisken blev altså brugt som billede på Horus, flodhesten som billede på 

moderen og mørket, gåsen som billede på jorden. Sollivet blev fremstillet 

som Uræus-slangen og denne elementkraft, som gav den livgivende 

Solvarme, blev guddommeliggjort i Ra. Ra var foreningen af alle syv 

elementkræfter, derfor havde han syv sjæle, livet i blod, det bevidste liv, 

blev fremstillet som den inkarnerende elementkraft og blev 

guddommeliggjort i Horus den Ældre, det evige barn. Seks af disse 

elementkræfter, som moderen frembragte, blev symboliseret ved dyretyper. 

Den syvende blev symboliseret i menneskelig lignelse, senere ved Atum, 

mennesket. 

Den ægyptiske Treenighed eksisterer under én form som Atum, Faderen, 

Horus som Sønnen og Ra som Helligånden. Senere, da udviklingen af den 

involverende bevægelse ind i stoffet var nået længere frem blev det Osiris, 

der var Faderen, Horus den Yngre som Sønnen og Ra som Helligånden. Den 

store Moder, konstelleret i den store Bjørn, blev kaldt moderen til de 

himmelske marker eller begyndelsens moder, eller moderen for kredsløbet, 

cirkel-bevægelsen, moderen til stjernernes kredsløb, der byggede himlen, 

som blev grundlagt på de syv piller - de syv elementkræfter. Da Shu, som 

havde været én af de syv, opløftede himlen og Anup blev Ledestjernen, 

fremstod en otte-hed, Am-Khemens otte-hed. Da var evolutionen nemlig 

nået så vidt, at Nordstjernen blev et magnetisk punkt, der bandt stjernerne 

og som de drejede sig om som centralpunkt. Apt blev tilbedt som Det 

Levende Ord i Ombps, Det Levende Ord var fra først af kvindeligt 

(Ursubstans), fordi den magnetiske kraft, der ligger i ur-substansen er den 

eneste, der kan udvikle tilstande, og derfor blev senere magiske ord tillagt 

Isis. Det er Faderen eller Osiris, der binder sig selv i stoffet. Det vil sige, at 

han giver sin kraft hen i substansen, og derfor er han begravet i substansen. 

Al substans er hans kiste, hvori han ligger begravet, hvoraf han skal opstå 

ved Sønnens hjælp, når denne er undfanget af den hellige Ånds arbejde. Det 

vil sige, at første del af Treenigheden binder sig selv i stof, den anden del af 

guddommen skal fremstå af stoffet, og dette sker ved, at den tredje del af 

guddommen, Helligånden, overskygger stoffet og arbejder på det, så det kan 

udvikle guden. Stoffet er da Maria, faderen er den himmelske Fader, den 
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frugtbargørende kraft er Helligånden, og Sønner er Kristus. Alt dette foregår 

i enhver menneskesjæl. 

Den lavere sjæl forbundet med stoffet er Maria, Jomfruen (også Psyke i 

tjeneste hos Venus). Ånden i mennesket er det guddommelige i sjælen, der 

avler guden i mennesket, det vil sige, gør sjælen bevidst overfor alle 

guddommelige tilstande. Apt var de dødes beskytterinde, fordi stoftilstanden 

er tilstede selv på de højeste plan, blot i en meget fin tilstand og denne 

stoftilstand bevarer egoet fra udslettelse som selvstændigt ego ved, at yde 

stof til æggehinden, der omgiver hans evige princip. Atums moder beskrives 

som løvinden Sekhet og i Ezekiel kapitel 19 beskrives Israels moder som en 

løvinde og Israels prinsesse Eva eller Chavvah, repræsenterer altså løvinden 

Kefa. Soen var også hellig i Israel og forbudt at spise, fordi den var dyretype 

på den store Moder. Svinekød var forbudt som daglig spise, men blev spist 

mellem gravene hos israelitterne (Esajas 65), som symbol på den store 

Moder Natur, der fortærede liget, symboliseret i svinekødet. Den store 

Moder blev også fremstillet som slange og er her Adams første ægtefælle 

‘Lillith’ eller slangekvinden Rannup, som fulgte efter den første slangetype 

‘Keh’. 

Det er altså substansen eller den stoflige tilstand, der er slangen i Træet og 

som frister Eva (Adams anden ægtefælle). Det er kundskaben, som vindes 

gennem sjælens inkarnation i stof, der giver sjælen vækst. Den lavere sjæl 

falder for stoffets dragen og plukker erfaringerne der fremkommer gennem 

stoffets tilværelse. Hun plukker kundskaben, symboliseret i æblet. Liv i 

substans eller fysisk legeme er nødvendig for, at gnisten kan blive Gud lig. 

Når Eva er falden, rækker hun Adam frugten, som kun hun kan plukke af 

Træet fordi det mystiske Træ ikke kunnen plantes uden substansen, og det er 

den del af sjælen, der er forbunden med stoffet, der plukker alle 

erfaringernes frugter, uden hvilke sjælen ikke ville kunne vokse og nå 

gudetilstanden. Sjælen må drives ud af den paradisiske uvidenhedstilstand 

for, at blive Gud lig. Var sjælen blevet i Paradiset, kunne den aldrig blive en 

Kristus. Guds sædkim var da forblevet slumrende i Guds skød. 

Det ældste skaberleje er fremstillet som den store Skøge. Hun er dyret, som 

sidder på vandene (frugtbarheden). Hendes syv sønner er de syv konger, de 
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syv elementkræfter, som har tømt horeriets bæger sammen med hende, eller 

som har haft seksuel forbindelse med hende. Den seksuelle forbindelse er 

den handling, som frembringer nyt liv og elementkræfterne var nødt til at 

pleje omgang med hende på en seksuel eller livsskabende måde for, at 

bringe evolutionen videre. Som elementkræfter er de fremstillet som det 

skarlagenfarvede dyrs syv hoveder eller Soldragen, på hvilken kvinden red. 

I en anden fremstilling af typen er kvinden den skarlagenfarvede kvinde. 

Den store Moder beskrives altid som moderen, der bedriver hor med sine 

børn og de syv elementkræfter viser sig i forskellige faser: som de syv med 

Anup. De syv med Ptah. De syv med Horus, med Jesus eller Ra. I 

Åbenbaringen bliver den store Moder kaldt ‘det store Babylon’, Skøgernes 

Moder og moder til jordens laster, som har navnet Mysterie skrevet på sin 

pande. Hun er skøgen og moder til skøger, fordi uden hende ville ingen 

stoflig tilstand være til. Den røde flodhest Apt blev i ritualet til 

skalagenskvinden. Hun beskrives som den store Moder Sekhet-Bast, som er 

højere end alle guderne og som er den eneste, der står over hendes fader og 

som kaldes ‘kvinden med den skarlagenfarvede dragt’. Mysteriets moder 

bærer i sin hånd et bæger fyldt med sine laster, endog sine horeriers urene 

ting, som f.eks. mysteriet om befrugtningen ved vandkraften, som var et af 

Keb’s første mysterier. Dette blev konstelleret hos ægypterne ved 

vandvasen, der var konstelleret i tegnet Krater, overrislingens urne 

Aquarius. De syv hoveder på dyret, på hvilket kvinden sidder, er syv bjerge. 

De er også syv konger, nemlig de syv planetånder. Jordens syv konger, som 

bedrev hor med hende og som blev drukne af hendes vin. Åbenbaringen 

siger: ‘Jeg vil åbenbarer dig mysteriet med kvinden og dyret som bærer 

hende, som har syv hoveder og ti horn. Dyret som du så var og er ikke og er 

ved at komme op af afgrunden og gå i fortabelse. Og de som dvæler på 

jorden skal undres, når de ser dyret, som var og som ikke er og som er ved 

at komme op af afgrunden’. 

De syv hoveder på dyret er syv konger, som er herskere i den himmelske 

syvhed. Fem af disse er faldne, den ene er endnu ikke kommen. Det vil sige, 

at de syv ånder, som er de syv stråler, hver efter tur er den mest 

fremtrædende kraft i systemet og dette følger igen med polpræcissionen. De 

fem af strålerne har udført deres største arbejde som hovedstråle, den sjette 
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er den herskende hovedstråle for tiden, én er endnu ikke kommet som 

hovedstråle. Derfor kan det siges, at de fem er faldne, men ikke berøvet 

eksistens, fordi de stadig er understråler i den nuværende hovedstråle og 

den, der er hovedstråle nu, vil vige pladsen for den næste hovedstråle og 

selv falde fra stillingen som hovedstråle. 

 

Sebek, guddommen med krokodillehovedet, er den ældste type på Sol-horus 

i den ægyptiske mytologi. Han gik forud for Ra og var sammensat af de syv 

elementkræfter. I forholdet til den store Moder, blev krokodillen til Sol-

dragen, på hvilken kvinden red. Hun kaldes også den kvindelige drage, som 

var gift med sine børn, og med sin søn, den mandlige drage Sebek-Horus. 

Når Sebek-Horus fremstilles som dyret, da rider hans moder på ham, og de 

syv hoveder er de syv elementkræfter. Når det menneskelige stadium i 

evolutionen er nået fortælles der billedligt, at dyret mister et af sine hoveder, 

den syvende elementkraft tager menneskelig tilstand og beskrives som det 

dyr, der bliver givet talens magt, som kun kan være det evolutionsstadium 

hvor menneskestadiet er nået, da det først er mennesket, der bliver givet 

‘stemme’. 

En anden type på den store Moder er Maria Magdalene, som kvinden der 

græd ved Jesu grav. I Osiris-kulten er hun beskrevet som den, der fødte syv 

sønner, og hun levede ved graven for at vente på Opstandelsen. Hun 

afbildes som den, der tænder lyset for de afdøde i dødens mørke. Mathæus 

fortæller om to kvinder ved graven og i Osiris-kulten fremstilles Isis og 

Nephthys som ‘de to der sørger og græder ved Osiris grav i Rehket’. Men i 

Osiris-kulten var det den store Moder symboliseret som Neith, der svøbte 

Osiris i båndene af fint linned og som salvede ham så, at han kunne bevares 

for ødelæggelse. Disse tre kvinder kan sammenlignes med de tre kvinder i 

Bibelen. Det er den store Moder, der svøber det guddommelige væsen i 

‘stof’, når han er inkarneret i fysisk tilstand, for hun er substansen, der gør 

alt legemligt, der indhylder eller klæder alt det åndelige. Hun salver ham, 

ligesom Maria Magdalene og Jesus uddriver ‘syv’ urene ånder af Maria 

Magdalene. Det er de syv elementkræfter i deres urene aspekt. Neith og 

Maria Magdalene er typer på den store Moder, Isis er Maria og Nephtys er 



19 
 

Martha. Den store Moder kaldes også Aima i den Hemmelige Lære. For vor 

specielle klodes vedkommende er den store Moders kræfter koncentreret i 

månen som formbygger og den mandlige kraft, der er forbundet med den 

eller hende, kaldes Jahve. 

Når den store Moder indgår i forbindelse med sine syv første sønner, deles 

hun så at sige i syv dele. Ursubstansen bliver udskilt i syv hovedgrupper, 

som hver er ordnede efter den krafts mål, der har taget den i besiddelse. 

Hver af disse syv differentioner bliver ophav eller moder til alle de forsatte 

differentioner, således bliver den store Moder den af hvem, der fremstår syv 

mødre. De forskellige mødre, som vi på denne måde træffer i alle religioner, 

er fremstillet som gudinder. De syv Tattwa’er er geometriske i deres mål, 

som varierer i deres afdelinger efter hovedtattwa’ens mål. Disse 

symboliseres ved: 

1. punktet 

2. cirklen 

3. trekanten 

4. den første lige streg 

5. kuben eller kvadratet 

6. den anden lige streg (som sammen med den første lige streg, den lodrette 

danner korstegnet) 

7. femstjernen 

Derfor siges der i den Hemmelige Lære, at den store Moder lå med disse i 

sit fosterleje. Når der står i Johannes Evangeliet, at Ordet blev kød og tog 

bolig iblandt os, så vil det sige, at Guds skabende tone ordner Ursubstansen 

i form, og ordet er fyldt med Guds Ånd. Ord kan nemlig ikke blive til uden 

ved åndedraget. Når vi udtaler et ord, er det fyldt af vor ånd eller vort liv, og 

dette sker i udåndingen. Ved indåndingen tager vi af luften eller Guds liv, 

som er i rummet omkring os og uden, at vi har taget det ind i os, ville vi 

ikke kunne udtale ‘ord’, vore ord er afhængige af Guds Åndedrag, luften og 
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livet uden om os. Når derfor Guds ånd eller Guds liv er ét hele, hvoraf vi er 

en del og hvoraf vi lever og er afhængige, så er ordet ÈT, Ordet er Hans 

enbårne Søn, åndedraget og livet er Hans enbårne Søn, der er fyldt med den 

herlighed, som en søn har den fra sin fader, fuld af nåde og sandhed. Derfor 

er han ikke født af blod og derfor kunne Døberen Johannes råbe: ‘Den, som 

er efter mig, var før mig’. Johannes er nemlig symbol på den hørlige 

stemme, derfor siger han: ‘Jeg er en røst’. Men det, der giver stemmen liv, 

det var Guds åndedrag, som var før stemmens lyd, men som først bliver 

forståelig efter stemmens lyd. Derfor kan ingen se Gud. Men den enbårne 

Søn, Livet, han kan kundgøre ham, han er i Faderens skød som stjerneild 

eller sjælegnist.  

Hver af os kan blive en, der kundgør ham, fordi vi har ham i os. Det er den 

transitive stjerneild, der er differentieret og som danner gnister, hvoraf hver 

gnist er en sjæl, et sæduddrag af Gud, som vi lokaliserer i os og som gør det 

evige liv muligt, fordi en sådan gnist, der næres af det guddommelige liv, af 

den store stjerneild, ikke kan slukkes og dø. Den skabende stemme eller lyd 

skaber formernes verden, og ved denne formdannelse beredes vejen for 

Gudegnisten, som bor i og skal udvikle sig gennem formen. Formernes 

verden bliver til ved at Gud udånder, de faste fysiske tilstande er hans 

stemme, hans hørlige ord. 

I vers 26 står, som svar på farisæerens spørgsmål, om hvorfor Johannes 

døbte: ‘Jeg døber med vand, midt iblandt eder står den I ikke kender, han 

som kommer efter mig, hvis skotvinge jeg ikke er værdig at løse’. Vandet er 

det frugtbargørende element. Når menneskesjælen bliver gjort frugtbar og 

bliver renset dermed, døbt i vand, så undfanges den, der kommer efter, 

nemlig den guddommelige sjæl. Det er denne proces Paulus taler om, når 

han siger, at hans fødder er Kristus ‘i’ menneskene. Det er den 

guddommelige sjæl, ånden daler ned over og bliver over (vers 30-33), og 

denne kan døbe med den Hellig Ånd, fordi enhver kan døbe med det, han 

selv er fyldt af. Han er Guds lam, fordi han er den del af Gud, der er slagtet 

fra den første begyndelse, han er som åndeligt liv fra den første begyndelse 

indhyllet i Ursubstansen i fysisk tilværelse. Fysisk tilværelse er en 

slagterbænk, hvor Guds blod eller liv, må udgydes for, at vi kan få del deri. 

Derfor er han slagtet for vor skyld. Korsfæstet i materiel tilstand for vor 
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skyld. Blodet er livets princip og Guds mystiske blod er det guddommelige 

liv, den guddommelige livskim, der er i hver af os. Vi kalder det vor 

udødelige sjæl. Det er det første princip i os, der skal frelse os og blive vor 

forløser og som er Messias. Vi har en Messias i os, som er blevet til, fordi 

Guds livsild eller Guds livsånde er udgydt i rummet som Messias. Som 

denne udgydelse er denne livsånde den kosmiske Messias, der gør en 

Messias mulig. Han dør i stoffet, han bliver lagt i den fysiske tilstands kiste 

for, at han kan genopstå i os. Han deler sig, han er strøet ud i substansen 

som sædkim, der er guddommelige spirer og hver af de spirer, der har nået 

menneskestadiet, har udviklet mange af de latente muligheder, der var i et 

sådant kim. Det kim er vor udødelige sjæl. Ligesom en fysisk faders sæd 

indeholder muligheden til et fysisk legeme, der bliver en levende organisme 

med hjerte, hjerne, lunger, lever, nyrer, galde, milt og sanser, sådan 

indeholder guds sædkim muligheden til Gud i sig, når det bliver indlagt i det 

store fosterleje, der kaldes substans.  

Når Jesus samler sine 12 apostle om sig, da er det denne Messias-kraft i vort 

system, der samler Zodiakkens kræfter om sig og gør dem virksomme. 

Hvert enkelt menneske må samle sin zodiak om sig og gøre de tolv kræfter 

til apostle eller tjenere og ikke som på de tidligere stadier i udviklingen være 

‘underkastet’ disse kræfter. Når dette er gjort, da kan et sådant menneske se 

himlen åben og Guds engle stige ned over Menneskesønnen. Vi er alle 

Menneskesønner og vi kan alle komme til at se Guds engle stige ned over 

os, det vil sige, vi kan alle komme i direkte forbindelse med de himmelske 

kræfter og lære at beherske dem. 

Jesus har sin modpart i Satan og således havde Horus hos ægypterne sin 

modpart i Sut. Sut blev hos ægypterne fremstillet som en flodhest i lighed 

med sin moder Apt, da denne elementkraft var forbundet med Ursubstansen. 

Mørket rugede i rummet. Mørket er tillige den kraft, der bringer hvile eller 

frembringer hviletilstanden. Det er lyset i naturen, der får denne til at vågne 

til virksomhed. Sut var til før Horus og Satan var før Kristus, fordi mørket 

var før lyset. De var fremstillet som tvillinger, fordi den ene ikke kan 

manifestere sig uden den anden. Lys kan ikke ses uden de mørke skygger og 

lyset kan ikke træde i virksomhed uden at frembringe skyggerne. Den 

sorteste nat hos os er frembragt ved skyggen fra lysets bestråling på vor 
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klodes anden side. Sut fremstilles ofte ved den sorte fugl, Horus ved den 

hvide. Sut er tørke, Horus er befrugtningskraften, Sut er stof eller denne 

verden, Horus er ånd og det levendegørende vandelement, uden hvilket 

jorden ville forblive gold og uden frugtbarhed. Det er i vandelementets 

kraft, at alle befrugtninger foregår. Den store Moder er substans, Sut er den 

kraft, der binder denne substans i form og Horus er den kraft, der 

frugtbargør den, derfor er Sut og Horus deres egen moders voldsmænd. 

Uden Satan ville en Kristus være overflødig og uden mørke ville lyset ikke 

være nødvendigt, de to kræfter er altid tvillinger og kan ikke være uden 

hinanden. Satan og Kristus er i den kristne religion udtryk for disse to 

kræfter og hvad skulle Kristus vel udføre hvis ikke Satan var i eksistens. Det 

er med Satan som basis, at den kristne har sin Kristus. Sut eller Typhon 

fremstilles som rødhåret og er sin broders forræder, ligesom den rødhårede 

Judas blev Kristi forræder. Sut fremstilles som et æsel, derfor blev æslet og 

rødhårede mennesker regnet som Suts afkom eller Satans afkom. Den kraft 

som Sut fremstiller er altid blevet kaldt ond, fordi den ikke er blevet 

forstået. Den kraft som binder sjælene i stoffet og som modstår åndens, 

Horus arbejde, eller Kristus er nødvendig for, at sjælene kan blive Kristus. 

Sjælen har nemlig både Sut og Horus i sig. Den må kende sine skygger, for 

at forstå sine lyse sider, og skyggen eller mørket er nødvendig for, at den 

overhovedet kan blive klar over lyset. Hvis ikke mørket trådte i virksomhed, 

ville sjælen aldrig få at vide, at der var noget lys. Satan er ligeså nødvendig 

for sjælene i deres udvikling fra embryo-tilstand, som Kristus. Uden Judas 

ville forløsergerningen på Golgatha aldrig have fundet sted. Dette, hvad 

enten man betragter Golgatha som det fysiske plan eller som et bestemt sted 

på denne jord. I den ægyptiske myte forråder Sut Osiris (eller Horus), som 

bliver overgivet til pinen i Sheol og pint af Suts hjælpere. 

Alle elementkræfterne har en sjæl og mørket har sin sjæl, ligeså vel som 

lyset og ethvert ego må lære at forstå mørkets sjæl til fuldkommenhed, uden 

det kan lysets sjæl ikke æres. Når Sut, mørkets sjæl, frembringer de faste 

tilstande ved at binde dem i form, så er han på denne måde ophav til alle 

stjernerne. Han har ikke været alene om at frembringe dem af ur-substansen, 

fordi de andre seks stjernekræfter er nødvendige med deres cooperative 

virksomhed. Men han danner basis derfor, for uden ham kunne de andre 
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intet udrette i fysisk tilstand. De to, Sut og Horus, Satan og Kristus, er 

derfor tilstede i menneskets syvfoldige sjæleinddeling, som to af 

principperne. Sut er den mørke skygge eller den kraft, der evner at opbygge 

det fysiske legeme. Kristus er det, som ægypterne kalder Khu-sjælen, 

guddommeligheden. Derfor kaldes Horus børn for Khutis eller åndens hvide 

børn. Khu-tegnet er en smuk hvid fugl, som er tegn på en herliggjort 

menneskelig ånd. I alle mysterier følger den hvide farve Horus og den sorte 

Sut. Mel, kalk, hvide sten blev benyttet af de mørke racer, når de begræd de 

døde, fordi denne farve var et symbol på ånden og, at forvandle sort til hvidt 

er ‘at forvandle noget dødeligt eller materielt til noget åndeliggjort’. Suts 

rige er i syd og Horus rige er i nord. Det var Sut der oprettede de sydlige 

eller fysiske tilstande og det var Sut, der bandt polerne ved deres kraft. I os 

er det Sut eller Satan vi er bundne af i vort livs kredsløb, der svarer til vor 

klodes rotation med dag og nat. Regelmæssige skift mellem Liv på det 

fysiske plan og liv på det åndelige plan. Vor pol er Satan, indtil vi er nået så 

vidt i vor udvikling, at vi ikke mere behøver at inkarnere i et fysisk legeme.  

Fysisk tilstand er nat i sammenligning med den åndelige tilstands dag. 

Ligesom nat og dag skifter på vor klode, sådan skifter vort liv fra fysisk 

tilstand til åndelig, fra liv i fysisk legeme til liv i finere legemer, indtil vi har 

lært alt, hvad der kan læres om fysisk tilstand og fysisk liv, indtil mørket 

ikke kan lære os mere om lyset ved, at holde os bundne i sine tilstande. 

Mørket giver kun slip på os i forhold til som vi lærer lyset at kende. Mørket 

lader os for hver inkarnation skimte lidt mere af lyset og kun så meget, som 

vi efter vor udvikling kan forstå og assimilere. Det bliver lidt mere for hver 

gang vi er bundet i fysisk legeme. Satan eller Sut er vor store læremestre og 

giver ikke slip på os, før vi er fuldkomne i lærdommen om Gud, altså 

fuldkommen i visdom og moral. Han prøver os nøje ved at friste os og 

falder vi for hans fristelser, da er vi ikke færdige til at forlade hans skole, 

men må forsætte de fysiske inkarnationer. Vi kan ikke være en fuldkommen 

Horus og samtidig være en Sut, men vi kan kun blive en Horus eller Kristus 

ved det, som Sut eller Satan lærer os, fordi vor sjæl må okse fra den 

embryoniske tilstand som sjælekim ved, at udsættes for de vibrationer, der 

vækker de latente kræfter i den. Ligesom plantefrøet kun kan blive et træ 

eller blomst ved at tage fysisk form og underkaste sig denne verden ved, at 
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udsættes for varmevibrationer, samt for vandets opbyggende kraft, sådan 

kan sjælekimen kun blive Gud ved, at indkapsles i fysisk tilstand gang på 

gang, indtil de latente muligheder er vakte udviklede til fuldkommenhed ved 

de vibrationer, der rammer sjælen gennem dens liv i en fysisk verden. Der 

mødes den af alle slags vibrationer, der hamrer deres vækkende kraft ind på 

den, gennem kamp for tilværelse og gennem sansernes tummel med legeme 

og sjæl. Sut alene kunne ikke føre sjælens muligheder frem, han må altid 

arbejde sammen med sin tvillingebroder Horus. Sut som fremstilles som 

tørken eller sandet, ville uden vandet eller befrugtningen ikke kunne 

forvandles til noget frugtbringende eller noget frugtbærende. Sandet uden 

vandet kunne aldrig blive værksted for liv. Men hvis der ikke var noget, som 

vandet kunne væde eller befrugte, ville også det være unyttigt. Når Sut eller 

Satan helt tager herredømmet, da bliver sjælen tør og gold. Mørket vinder 

mere og mere herredømme over en sådan sjæl, den bliver mere og mere 

materiel og det ligger i en sådan sjæls egen magt at forvandle dette. 

Livet, der bor i sjælekimen er Guds liv og det vil før eller senere ‘tørste efter 

livets vand’, der kan hjælpe det til at vokse i Guds billede. Satan kan ikke 

for evigt være polkraften i et menneskes liv, for ligesom Nordpolen 

langsomt flytter sig frem fra polstjerne til polstjerne, sådan må sjælen 

udvikle sig gradvist, så den skiftevis får de syv ånder til det center, den er 

bunden af. Sut eller Satan er den stige, der fører fra mørket til lyset og 

Horus eller Kristus er den stige, der fører gennem lyset til 

guddommeligheden. Derfor havde ægypterne disse to stiger i deres ritual. 

En stige er et hjælpemiddel til at komme trinvis højere op og uden Sut 

kunne vi aldrig nå op til Horus stige. Derfor siger kong Pepi i ritualet: ‘Hil 

dig, Suts stige, oprejs dig selv O Guds stige. Oprejs dig selv O Suts stige. 

Oprejs dig selv O Horus stige, hvorved Osiris viste sig i himlen, da han 

kæmpede for Ra’s beskyttelse’. Sut’s stige benyttes ved opstigningen fra 

Amenta (det sted eller de tilstande hvorunder sjælene udvikler sig), hver 

inkarnation bliver et trin i stigen, fordi den hjælper os frem og hver sorg, 

hvert begær der piner, bliver trin, fordi de hjælper os til at forstå 

modsætningerne. Alt læres kun gennem modsætningerne. Hvis ikke Sut 

eller Satan lærte os begærets pine, ville vi aldrig lære den rene kærligheds 

salige tilstand eller længes efter den. Kendte vi ikke sorgen, ville vi ikke 
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forstå glæden, fordi en tilstand som altid var ens, ikke ville vække nogen 

tanker hos os, så vi forstod vor tilstand og ville ikke kunne være nogen 

frugtbærende ophav til vækst. Hvem ville virkelig vide hvad det er, at finde 

sig vel, hvis de aldrig havde følt smerte eller utilpashed. Det som 

velbefindende virkelig er, går først op for den, der prøver dens modsætning. 

Der må to piller til for, at bære verden. Den ene er Sut’s pille i syd (fysiske 

tilstand), den anden pille er Horus pille i nord. Alt hvad der kommer fra 

nord og i Skrifterne omtales som nord eller nordlig, er noget åndeligt. Alt 

hvad der omtales som syd, sletter og dale, er noget fysisk. Sut er venstre og 

Horus er højre, åndens børn er ved højre hånd af Faderen, materialismens 

børn er ved venstre. 

Dem, der ved vort solsystems ophør har nået den fuldkomne åndelighed er 

ved højre hånd - som lammene eller dem i hvide klæder, dem, der endnu 

ikke har fuldendt deres udvikling er ved venstre side - som bukkene, eller 

dem der atter skal indføres i et solsystem, dem, der er fortabte for 

fuldkommengørelsen i det nuværende og som bliver kastet ud i det yderste 

mørke, i gråd og tænders gnidsel. Det vil sige i et nyt system. Vi er i det 

yderste mørke, når vi er dybt nede i materielverdenen og vi udvikler os til 

fuldkommengørelse gennem gråd og tænders gnidsel, nemlig gennem sorg 

og kamp. 

I det ægyptiske Amenta fandtes mørke, ild, lænker og svovlsten, som var 

Sut’s sten og det ligner alle de piner, som i kristendommen tillægges Satan. 

Men hos ægypterne blev lænkerne brugt til at lænke Sut i hans aspekt som 

Apap, Mørkets Drage og ikke til at holde sjæle i lænker i et helvede med 

evig pine. Helvedesstedet hos ægypterne var ikke et sted, hvor sjælen pintes 

i al evighed, men hvor det absolut onde og uduelig blev udslettet. 

Ægypterne havde ikke forvansket deres Gud til en straffende Gud, der lod 

sjælene lide evigt i en pine, der ikke stod i forhold til deres fejl i deres 

fysiske liv. Den ægyptiske Gud var Faderen, der rensede, men ikke pinte. 

Selvom renselsen voldte pine så blev den udført af kærlighed for, at rense 

og ikke for at pine, som straf for noget begået. Den kristne Gud, som er den 

samme, har heller aldrig fra begyndelsen været ment som en straffende Gud, 

men som den store Hjælper og Trøster. Selvfølgelig slukkes den rensende 

ild ikke så længe der er noget at rense. Derfor er selve helvedesilden evig, 
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men der har aldrig været og kommer heller aldrig til at eksistere en sjæl, 

som skal være evigt i denne rensende ild. Denne ild er ikke nogen fysisk ild, 

men begærets ild, der brænder sjælen, indtil den har overvundet begærene. 

Når derfor Menes (sjælen) når til Salighedens Bjerg, kan han sige, som der 

står i ritualet: ‘Jeg er kommet fra Flammernes Sø, fra Ildsøen, fra 

Flammernes Mark’. Sjælen er da sluppet igennem begærets ild, er renset så 

den kommer til Herlighedens Bjerg, til Ptah, til Gud. 

Sut og Horus var de to regenter, ligesom Satan og Kristus, der henholdsvis 

var denne verdens fyrste og Guds Riges konge. Sut regerede over det 

sydlige Ægypten, Horus over det nordlige eller åndelige og her er Ægypten 

ment symbolsk, som den hemmelige jord eller vort solsystems jord i sine 

forskellige tilstande, hvor den faste fysiske tilstand symbolsk er den sydlige 

og den åndelige tilstand symbolsk den nordlige. De blev givet hver en 

krone, Horus en hvid og Sut en rød, som tegn på deres herskermagt. Men 

Horus er forudbestemt til, at besejre Satan og i et af slagene mellem Sut og 

Horus har Horus taget både det øvre og nedre land og siger: ‘Jeg er Horus, 

Herre over Kamit (det Sorte Land) og arving til Tesherit (det Røde Land), 

som jeg også har taget. Jeg, som er uovervindelig’. I Ritualets kapitel 19 

står: ‘Horus: Din fader Seb (jordånden, vor planetånd) har bestemt dig til 

arving. Han har bestemt begge jordene for dig, fuldstændig og uden 

betingelser’. Horus bliver da hersker over den dobbelte jord, øvre og nedre 

Ægypten, som symboler på denne verden og himlen. Amenta er det sted 

hvor sjælene udvikler sig fra kim til fuldkommenhed og i Amenta findes 

øvre og nedre jord med deres forskellige lokaliteter, som hører til de 

forskellige plan, kendte af okkultisten som fysisk, astralt, mentalt plan o.s.v. 

Nirvana eller den syvende himmel hører ikke med til Amenta som lokalitet, 

men er det sted som sjælen hæver sig til, når den har passeret Osiris og 

Dommens Hal som en fuldkommen sjæl. Horus får på sejrstadiet tildelt 

begge kronerne, han bliver i besiddelse af både den røde og den hvide krone 

og bliver Horus der bærer det dobbelte diadem som forener de to riger under 

hans herredømme. Det samme bliver hver enkelt, når han har nået 

fuldkommenheden. 

I én version af Ritualet er Sut sin gode broders morder, og den myrdede 

broder er da Osiris. I en anden version er han den, der stikker øjet ud på 
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Horus og gør ham blind. Det er den samme kamp, der er beskrevet i Bibelen 

mellem Kain og Abel. Kain er den samme type som Sut. Han blev betragtet 

som Hevithernes (slangernes) stamfader og han var Abels tvillingebroder, 

ligesom Sut var Horus’.  

Dersom vi begynder med Kain som den første morder, da er hver femte i 

den descenderende linie en morder. De kommer i følgende rækkefølge. 

Enosh, Irad, Mehujael, Methusalah og den femte er Lamech, den anden 

morder og han er Noahs fader. Ved at tegne Lucifers stjerne, som er 

femtakket, med kronen nedad og skrive Kains navn ved det nederste punkt, 

samt de efterfølgende ved hver af stjernens spidser, vil det ses, at hver femte 

navn (som kommer til at stå under Kain) er navnet på en morder. Tretten 

mordere kommer til at stå under hinanden. De er symbol på Shiva, som er 

Ødelæggeren, men også Genskaber. Kain er en morder, men også opfinder 

og skaber af nationer. Denne Lucifers stjerne er den som Johannes ser falde 

på jorden i sin Åbenbaring. I Bibelen står der, at Abel vogtede får. Men 

Kain dyrkede jord, han bandt jorden ligesom Sut, dyrkede den eller fastholdt 

den i fysisk tilstand. Sut er hersker over de fysiske tilstande og disse søger 

altid at dræbe de åndelige. Når ånden er indhyllet i stoffets verden, da er den 

blindet af denne, da er dens øje gennemstukket af stoffet. I Upanishaderne 

sammenlignes øjet med solen og solen med hjertet. Når derfor åndens øje er 

blindet i en sjæl, så er denne sjæl i mørke og hjertet er formørket. 

Materialismen er altid det åndelige princips morder, hvad enten den finder 

sted i Makrokosmos eller mikrokosmos. Men ånden udvikler sig ved, at 

bane vej gennem stoffets verden, uden stoffets bånd ville ånden aldrig 

kunne erhverve de kræfter, som skal til for at herske over stoffet. Den 

erhverver de kræfter en for en ved at kæmpe med stoffets magt, mod Satans 

magt, ved hjælp af denne stoffets magt, og dens besejring af den, bliver 

ånden fuldkommen. Jesus kunne aldrig blive en Kristus uden Satan, han 

kunne være ‘Sønnen i Faderens skød’, nemlig et sædpartikel i Faderens 

skaberorganer, med muligheden til Gud i sig. Men han kunne aldrig være 

den, der havde besejret Mørkets magter og havde herredømme over dem. 

Magten og sejren kan kun konstateres, når han giver sig i kamp med det, der 

skal besejres. Det samme er tilfældet med hver sjæl, ånden eller det højere 

jeg, må give sig i kamp med det lavere for overhovedet, at kunne tænke på 
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at overvinde det. Når Kristus siger, at vi alle er Guds børn og skal blive Gud 

lige, da har han ment, at vi er Gud lig når denne kamp er til ende og det 

højere har besejret det lavere, samt indlevet de syv Guds ånders kræfter i sig 

og behersker dem. Det er ligesom Satan, Sut, der sår torne og tidsler i den 

gode sæd. Mørkets magt i sjælen søger altid, at ødelægge det arbejde som 

Lysets magt frembringer. Satan slipper nemlig ikke sjælen før han ikke har 

ét eneste bånd hvormed han kan binde den, og alle de onde principper må på 

høstens dag opbrændes. Klinten i hveden må rykkes op med rode og 

fortæres af ilden, så den tilintetgøres, før sjælen med sin gode sæd kan indgå 

i den himmelske lade eller den himmelske tilstand. Da bliver avnerne renset 

fra kernerne, hvilket vil sige, at de fysiske legemer eller skaller er ikke mere 

til nogen nytte. Kærnen er vokset til fuldkommenhed og behøver ikke mere 

avnernes beskyttende hylster. Er der i sjælen tilbøjelighed til drik, da er 

denne tilbøjelighed klinte, der er sået af Satan og den er sået for, at sjælen 

kan lære at rense sine følelsers og tankers mark, der dyrkes af Kristus. 

Klinten bliver udryddet når sjælen lider så meget under begæret, at den 

vender sig fra det. Når sjælen forlader sit fysiske legeme og dette bliver 

givet tilbage til elementerne, som sjælen har lånt det af, da lever den videre 

på det næst overliggende plan og fortæres af begæret efter drik. Men det 

fysiske legeme som var midlet til, at tilfredsstille den trang eksisterer ikke 

mere, og begæret brænder da sjælen som en fortærende ild. Hvem kender 

ikke det utilfredsstillede begærs brand i sjælen. Det er helvedes ild og 

helvedes ild er denne begærets brand i sjælen og hverken mere eller mindre. 

Først når dette begær er sluppet, ophører denne helvedesild. Samtidig renser 

den sjælen, fordi sjælen lærer tåbeligheden i at ønske noget, der volder pine 

og kval. Næste gang sjælen indgår i et nyt legeme og skal leve et nyt 

jordeliv, er der noget i den, der er på vagt overfor denne lyst, fordi den 

husker sine tidligere lidelser. Hvem kender ikke den advarende stemme i sit 

eget indre. Det er sjælen der erindrer udståede lidelser og fejltagelser og vil 

undgå en gentagelse hvis det er muligt. Falder sjælen nu til lysten til drik 

også i dette liv, må lektien læres om. Sådan går det med alle fejlene og det 

vi kalder synd. Klinten skal rykkes op med rode, før hveden er ren. Bliver 

en end nok så lille  rodtrævl tilbage, da kan den udvikle sig til en ny klinte. 

Sjælens hvedemark må renses for ukrudt, før sjælen kan indhøstes af 

englene eller de gode kræfter. 
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I sit første komme beskrives Horus som den, der sår sæden. I det andet 

komme er han den, der høster sæden. Kristus har også sit første og andet 

komme. Alle gode og fuldkomne sjæle kan lignes ved den gode sæd og alt 

mørkets magt er den onde sæd, som er sået om natten, d.v.s. imedens den 

fysiske tilstand er den herskende. Når vi er inkarneret i fysisk legeme er vi i 

natten. Der fortælles, at Sut lammede Horus’ højre arm og holdt den bunden 

i Sekhem (begærets rige). Den højre arm er symbol på virksomhed og 

handledygtighed og når det højere princip er bundet af begæret, da kan det 

siges, at den højre arm er udygtig til kamp og den guddommelige 

virksomhed er bunden. Højre er symbol på ånd og venstre er åndens 

modsætning, derfor er det højre arm Sut lammer og ikke den venstre. Dette 

går igen i Evangeliet af pseudo Mathæus, hvor der fortælles om en slet 

dreng, der til stadighed stræbte efter at skade den gode dreng ved at såre 

ham i armen eller skulderen. Men når Horus kommer igen anden gang, 

d.v.s. når guden i os rejser sig over stoffets magt, da frigør han sin arm som 

før var ubevægelig og slår Sut ned ved at ramme ham i hjertet.  

Horus kommer altid igen to gange. Først kommer han som den blinde Horus 

og senere som den triumferende sejrherre. I mellemtiden er han optaget af 

kamp. Når sjælekimen, eller den guddommelige sæd, udspredes i rummet 

som sjæle i deres vorden, da er et sådan kim blindt, en blind Horus, med alle 

mulighederne til den sejrende Horus i sig. Når sjælen gennem liv efter liv 

har overvundet alt det lavere i sig og har lært alt hvad der er at lære, da er 

den en triumferende sejrherre, en triumferende Horus eller Kristus. Da er 

sjælen udviklet fra blind Kristus-tilstand til lighed med den, der skabte 

kimen i sit legeme, nemlig Gud. Da er den Gud lig. Barnet er vokset op og 

er blevet sin fader lig. Dette barn er da gået igennem den skole, som det 

fysiske liv er. Hver inkarnation har været en lærerig skoledag for den og 

tilslut er den udlært i den skole, der kaldes vor jordklode. Senere vil den 

blive udlært i den skole, der kaldes vort solsystem og senere i en endnu 

højere skole, der kaldes et univers. Om der nogensinde er en grænse for, 

hvad den udvikler sig til, er næppe sandsynligt. Når sjælen står ved 

begyndelsen af sin vandring, da er den lige udsprungen af Guds 

skaberorganer og indført i substansens fosterleje. Da bindes den inkarnation 

efter inkarnation i stoffets slør og lammes af begæret, indtil den gennem alle 
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sine inkarnationer har besejret det princip, der var dens tvillingebroder Sut. 

Tvillingebroder, fordi den ikke kunne komme i manifestation uden denne 

magt. Ved slutningen af sin inkarnation står den som den triumferende 

sejrherre, der er kronet med magt og ‘kundskab’ til de to lande, den 

mystiske øvre og nedre jord, øvre og nedre Ægypten, det fysiske rige og det 

åndelige rige. Den bliver da selv en gud, der skaber verdener og væsener, 

ligesom en søn, der vokser fra barn til voksen og bliver avledygtig selv. 

Sådan bliver sjælen avledygtig i den åndelige verden. Men også i den 

fysiske, ellers var den ikke herre over de to jorder og heller ikke Gud lig. 

Når vi er Gud lig, så er Han også os lig og den avlekraft der er i os, er kun 

en afglans af den, der er i Gud. Men den foregår efter de samme love. 

Gjorde den ikke det, var vi ikke skabte i Hans billede, efter Hans lignelse. 

Andet kapitel i Johannes Evangeliet handler om brylluppet i Kana, hvor 

Jesus forvandler vand til vin. Kana betyder rør, ledning eller forbindelse. 

Brylluppet er en forening af to principper i sjælen, det højere og det lavere. 

Kana er ledningen eller ledningens symbol, hvorved Gud er forbundet med 

mennesket, og hvor det højere i sjælen er forbundet med det lavere. Karrene, 

hvor vandet bliver gydt, er sanserne. Der tales om seks kar, det er de fem 

sanser plus menneskets bevidsthed. Den der forvandler det som gydes i 

sanserne, er Kristus-princippet i mennesket. Vandet er alle de indtryk, som 

sjælen optager gennem sanserne og for, at disse indtryk kan forvandles til 

åndelighed - vand forvandlet til vin - må det være ved en bryllupsfest, eller 

en forening mellem den højere og den lavere sjæl. Derfor er Maria også 

tilstede. Hun er symbol på substansen eller det fosterleje, der har undfanget 

det guddommelige barn. Karrene står foran husets dør. Huset er legemet. 

Legemet omtales ofte i Bibelen som et hus eller tempel, ét sted der som en 

mølle maler indtrykkene udefra, så de bliver til mel. Mel er også symbol på 

åndelighed. Det var åndelighedens mel enken i Sarepta havde i sin krukke 

og som ikke skulle slippe op. 

Det er som symbol på det åndelige liv, at Jesus siger om sig selv: ‘Jeg er 

vinen og min fader er vingårdsmanden. Jeg vil ikke mere drikke vin, før jeg 

drikker den på ny i Guds rige’. Det vil sige, at han skulle drikke den 

visdom, der gives til den indviede. Druen har altid været symbol på visdom 

og kundskab, sammenhobning af tingenes ånd. Gæringsprocessen og den af 
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den esoteriske kundskabs deraf følgende styrke, blev symboliseret ved 

vinen. Derefter drog Jesus over Kapernaum til Jerusalem. Det første Jesus 

ifølge Johannes Evangeliet gjorde, var at forvandle vand til vin og det næste 

var, at uddrive de handlende af templet. Det samme fortælles om den 

ægyptiske Horus. Templet er legemet, hvor de handlende er alle begærene, 

drifterne og det, der gør det fysiske liv til en sjakreplads i stedet for et 

tempel for Guds ånd. Duen er symbol på åndelighed og selv den undser 

mennesket sig ikke til at gøre til en handelsvare i sjælen - der blev også 

handlet med duer i templet. Når sjælen har fået Kristus-sjælen levende i sig, 

da vokser nidkærheden for Guds hus, legemet. Det følgende viser, at det 

ikke var et fysisk tempel, rejst af sten i Jerusalem i Palæstina han taler om, 

for da jøderne spørger ham, med hvilken ret han gør dette, da svarer han: 

‘Nedbryder I dette tempel da vil jeg oprejse det på tre dage’. Da sagde 

jøderne: ‘I 46 år er der bygget på dette tempel og du vil oprejse det på tre 

dage?’ Men han talte om sit legemes tempel. Og dette tempel var det, som 

han lige havde været så nidkær for at rense. Hele Johannes Evangeliet var et 

mysterieskrift, der handler om sjælens indvielser. Derfor er Jesus symbol på 

hver eneste sjæl og det, som skete med ham, skal ske med enhver sjæl. Alle 

sjæle når til det punkt, hvor de driver kræmmerne ud af deres sjæl, nemlig 

alle de tanker og følelser, som handler og beregner for deres eget selv og 

som i deres grund er egoisme. Jesus havde selv været underkastet alting og 

gennemløbet hele menneskestadiet og derfor står der i vers 25 ‘og fordi han 

ikke havde nødig, at nogen skulle vidne om mennesket; thi han vidste selv, 

hvad der var i mennesket’. 

Først bliver sjælekimen født ind i et legeme gang på gang, indtil den 

åndelige fødsel i sjælen finder sted, det punkt, da det åndelige barn fødes af 

vand og ånd. Dette omhandler det tredje kapitel i Johannes Evangeliet. Her 

omtaler Jesus tydeligt reinkarnationen, når han siger: ‘Uden nogen bliver 

født på ny, kan han ikke se Guds rige’. Senere siger han: ‘Hvad der er født 

af kødet er kød, og hvad der er født af ånden er ånd’. Kødet er frembragt 

vandprocessernes opbyggende kraft, legemet født af vand er det kødelige 

forgængelige legeme, som skal være en bolig for det åndelige legeme. Vers 

7: ‘Forundre Jer ikke over, at jeg siger: ‘I må fødes på ny’. 
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Vinden bliver i Upanishaderne sammenlignet med åndragets udstrømning, 

som er livet. Uden åndedraget kunne vi ikke leve og Guds store Åndedrag er 

det, der opholder os alle sammen, alle Hans verdener. Ved hjælp af 

åndedraget og vinden eller udåndingen fremkommer stemmen, som er 

tonens eller lydens organ og disse to er skabende. Derfor siger Jesus i vers 

8: ‘Vinden blæser hvorhen den vil og du hører dens susen. Men du ved ikke 

hvorfra den kommer og hvor den farer hen. Således er det med den, der er 

født af ånden’. Han er født af ånden, fordi han er født af Guds Åndedrag 

eller vinden og han er selv med til at frembringe denne guddommelige vinds 

susen ved sin eksistens. Senere i vers 13 siger Jesus: ‘Og ingen er faret op 

til himlen uden han, som for ned derfra, Menneskesønnen, som er i 

himmelen’. Det vil sige, at vi som er menneskesønner kommer fra 

himmelen, udsendte som sjæle fra Gud og, at vi derfor kan fare til himmelen 

igen.  

Guds enbårne søn, som Han gav for verden, er det andet princip i 

Treenigheden. Han gav det for, at vi kunne blive til, fordi det er dette 

princip, der er Guds billede i os. Enhver der tror på dette princip skal ikke 

fortabes. Det vil sige, at alle dem, der har princippet i sig, engang skal 

undslippe fortabelsen, for de må tro sig selv. Enhver tror, at han selv er til, 

at han er et jeg og dette tror han i kraft af Kristus i sig. Dette princip er ikke 

sendt til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved det. 

Det er vort frelserprincip og vor forløser. At tro på Guds enbårne søns navn 

er, at tro på Guds manifestationer, fordi et navn er en lyd, der dækker over 

et begreb og begrebet Guds Søn ligger gemt i alle Hans skabninger. De er 

Hans navn, fordi de er blevne til ved Hans skabende Ord. Derfor tror de på 

Guds navn, når de tror på sig selv som evige eller eksisterende - fyldt med 

liv.  

Vers 19-21: Dommen ligger i at lyset er kommet og viser menneskene 

vejen, og dem, der holder sig til materialismen og mørket skal revses, de 

kommer ikke til lyset før efter de er revsede og rensede. Johannes er Guds 

skabende røst, som skaber og døber ved hjælp af vandet, altså ved hjælp af 

fysiske tilstande. Men Jesus skaber og døber ved hjælp af de åndelige 

tilstande. Jesus er åndedraget fra Gud, livet, og Johannes er stemmen. 

Derfor hører vi først stemmen, men åndedraget var til før stemmen og 
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kommer efter stemmen. Stemme, som klinger i Gud på de højeste plan 

skaber de fysiske tilstande, som det grundlag hvorpå og hvori sjælen skal 

udvikle sig. Derfor bereder stemmen, røsten eller Johannes Døberen, vejen, 

Herrens Vej, fordi han bereder vej for den guddommelige sæd, som skal 

blive Gud og som er Guds søn, som var tilstede i Guds store legeme før den 

fysiske manifestation. Derfor skal det materielle i mennesket forringes og 

han som kommer ovenfra skal være over alle dem, som er af jorden og taler 

af jorden. Derfor bliver guds vrede over alle dem, der ikke tror på deres 

guddommelighed og de må forsætte liv i fysiske tilstande, indtil de tror. 

(vers 29-36). 

Fjerde kapitel i Evangeliet refererer både til sjælen og astronomien. Det 

handler om Jesus og den samaritanske kvinde. De fem mænd som kvinden 

er indgået i forbindelse med, er de fem kræfter som korresponderer med 

vore fem sanser, og hendes samliv med den sjette vil udvikle den sjette sans 

og, på vor jord, den sjette tilstand. Hun vil komme til at leve i samliv med 

en syvende også, og den syvende er Jesus. Med ham indgår hun det 

mystiske ægteskab. Han bliver brudgommen, den himmelske brudgom, som 

vi alle engang skal tage sjæleligt til ægte. Dette refererer til de samme 

tilstande eller begivenheder som Åbenbaringens fortælling om de syv 

menigheder, hvor vi også er nået igennem de fem evolutionstrin og har 

begyndt på det sjette eller er ved at arbejde os ind i det. ‘Jacob’ er vort 

solsystems herre, som er fader til de tolv stammer, der er symbolske 

fremstillinger af dyrekredsens tolv tegn og som også er symboliseret i de 

tolv apostle. Det er brønden i vort solsystem, som Jesus sidder ved, nemlig 

den væld, der frembringer vandet, der opretholder verdenerne i vort 

solsystem. Jesus er i stand til, at give vand at drikke, som vil slukke tørsten i 

sjælen og befri den for at skulle inkarnere i det fysiske system. Da foregår 

tilbedelsen hverken på Bjerget eller i Jerusalem. Sjælen undslipper det 

fysiske Jerusalem, som er det fysiske legeme og tilbeder Faderen i ånden og 

sandheden, altså i et åndeligt legeme, som er blevet et sandhedsbillede af 

Gud. Det er i vor egen ånd, vi skal tilbede Gud og dyrke ham. Vi skal stræbe 

efter, at vor ånd, som er en del af Guds ånd, bliver gud lig. Denne lighed 

skal vi dyrke i os selv. Kristus havde hævet sig over substansen, som er 
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repræsenteret ved kvinden, og derfor undrede det disciplene, at Jesus talte 

med en kvinde. 

Den fysiske verden er kun en lille del af det ægyptiske Amenta. For at forstå 

Jesus og Amenta, må man forstå de tolv apostle, som igen hænger sammen 

med udgangen af Ægypten. Legenden om udgangen af Ægypten har sin 

oprindelse i den astronomiske mytologi, i hvilken Amentas oprettelse blev 

efterfulgt af det som ægypterne kalder Peri-em-hru eller fremkomsten til 

dagen fra lavere Ægypten, eller lavere Ægyptens Hades regioner, gennem 

ørkenens øde og vildhed til dagen eller åndes rige. Fremkomsten til dagen 

for sjælen, er udviklingen til den tilstand, hvor sjælen ikke skal ind i 

inkarnationernes nat, men hvor den stadig kan leve i de åndelige verdeners 

dag. Fortællingen om udgangen er beskrevet eller indridset i hieroglyffer på 

Seti-sarkofagen, som nu er i Soane Museet. Hades Bog eller Amenta og 

Dødehavsbøgerne er tilstrækkeligt som bevis for, at Ægypten og ørkenen, 

som beskrives i udgangen af Ægypten var i Amenta og ikke i pyramidernes 

Ægypten. Ørkenen der omtales var den ørken, hvor Ra’s flokke blev 

vogtede og ernærede. Ra er den ægyptiske del af Treenigheden, som svarer 

til Helligånden som som symboliseres i solen. Horus siger til Ra’s flokke 

(sjælene): ‘beskyttelse for Jer, Ra’s flokke, som er fødte af den store, som er 

i himlen. Åndedræt (Guds liv) for eders næsebor, tilinetgørelse af eders 

kister’. Dette er en fremstilling af Manes (sjælene) i Amenta, de kaldes Ra’s 

flokke, der vogtes af Horus, ligesom Jesus var den gode hyrde. Horus var 

her Har-Khuti, Ånderens herre. Vi bliver også åndernes herre når vi har 

indlevet de syv ånder i os og gjort os til herre over deres kræfter i stedet for, 

at være deres tumleplads. Tilintetgørelsen af kisterne viser, at dette sted 

betød frigørelse fra død eller fysisk inkarnation. Kisten er det fysiske 

legeme hvori menneskets åndelige legeme begravet. Udgangen fra Ægypten 

eller fremkomsten til dagen, var det samme som genopstandelse fra de døde. 

At det fysiske menneske også i evangelierne betegnes som ‘den døde’ 

fremgår af Jesus ord: ‘Lad de døde begrave deres døde’. 
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Ezekiels hjul eksoterisk og esoterisk  

malet af Maria Skibdal efter skitse af Ove Rosmond. 
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Andet kapitel 

Amenta var inddelt i tolv dele, overensstemmende med de tolv astronomiske 

afdelinger og de tolv porte, som solen passerer igennem hver nat. Dette har 

intet at gøre med solens synlige vandring over himlen, imens vi har nat, men 

når solen skinner i et fysisk solsystem, skinner den i natten sammenlignet 

med den åndelige krafts sol i de oversanselige verdener. Det symboliserer 

Helligåndens vandring gennem de tolv udviklingstyper og de tætte fysiske 

og astrale tilstande. Det siges, at den store Gud rejser af Hades veje for at 

oprette de afdelinger, som findes et sted på jorden (The book of Hades). Der 

er forskellige grupper af de tolv som guddommelige personer eller Ras børn 

i dette lavere Ægypten eller Amenta. 

Som mytekarakterer korresponderer Jakob og hans ti sønner til Solguden og 

hans ti cykler i Himlen på ti afdelinger; hvorimod Israel (den samme 

person) med sine tolv sønner svarer til den samme gud Ra, i Himlen med de 

tolv afdelinger, tolv inddelinger eller tolv zodiaktegn. Som bekendt fra 

Ezekiels hjul, er der indre og ydre inddeling af de forskellige zodiaktegn, og 

derfor har Jakob det ene sted ti sønner eller stammer og det andet sted tolv 

sønner i sit navn som Israel. 

I Den hemmelige lære er fremstillet en hinduistisk opfattelse af 

Kosmogonien, som svarer til Ezekiels hjul, der står: 

a) Universet er ikke en pludselig fremstået skabning, men en evolution fra 

før-eksisterende stof. 

b) Det er et i en uendelig række af universer. 

c) Evigheden udvides i cykler i hver af de 12 forandringer, der finder sted af 

hvor jord, idet den henholdsvis gennemgår sin delvise ødelæggelse ved ild 

og vand. Således, at når en ny af de mindre perioder begynder, er vor jord så 

forandret, endog geologisk, at det praktisk taget er en ny verden. 

d) Af disse 12 transformationer bliver jorden efter hver af de 6 grovere og 

tættere, og alt på den, mennesker inkluderet, mere materielt end ved den 

foregående, mens det modsatte er tilfældet med hver af de efterfølgende 6. 
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Da bliver både mennesker og jord mere og mere forfinet og åndelig, 

sammen med planetens jordiske forandringer. 

e) Når toppen  af cyklen er nået, finder en gradvis opløsning sted, og hver 

levende og objektiv form ødelægges. Men når det punkt er nået, har 

mennesket opnået evne til at leve såvel objektivt som subjektivt - ikke blot 

menneskeheden, men dyr, planter og hvert atom - og buddhisten siger, at 

efter en hviletid, når en ny verden dannes eller selvdannes, vender alle 

astrale dyr og væsener tilbage på jorden igen for at slutte deres 

transformationscykel og blive mennesker i deres tur, ‘kun ikke dem, der 

allerede har nået det højeste Nirvana’.  

Denne forbløffende opfattelse blev af de gamle synthesieret til undervisning 

for de almindelige mennesker i en eneste billedlig form: Zodiaken, det 

himmelske bælte. I stedet for de tolv tegn, der nu bruges, var kun de ti kendt 

af offentligheden, nemlig: Aries, Taurus, Gemini, Canser, Leo, Virgo-

scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius og Pisces. Disse var eksoteriske 

eller ydre, men i tilslutning dertil var to mystiske tegn indføjet, som kun 

kendtes af de indviede, ved midt eller samlingspunktet, nemlig Libra og 

tegnet som nu kaldes Scorpio, og som følger efter det gamle Virgo-scorpio. 

Da det blev nødvendigt at gøre dem eksoteriske, blev disse to tegn vedføjet 

under deres nuværende navne, der skulle skjule deres sande navne, som gav 

nøglen til hele skabelsens hemmeligheder og åbenbarede oprindelsen til 

godt og ondt. 

Hvis man indrømmer, at de tolv sønner Jakob havde, ikke var historiske, så 

at de brugtes som symboler, der skulle dække over dyrekredsens tolv 

kræfter, da må den historiske udvandring af Ægypten følge samme retning. I 

historien er de tolv gået ned til Ægypten, som de forlader som tolv stammer, 

stærkt formerede. De tolv zodiaktyper af egoer indgår i tilværelse, og det er 

dem, der er de tolv stammefædres børn, zodiakkræfternes børn. De tolv som 

jakobs sønner drager til Ægypten i deres søgen efter korn, og i Amentas Bog 

får vi et glimt af dem i deres mytiske karakterer, hvor de tolv er de mytiske 

prototyper, der foretager rejsen som tolv karakterer eller typer i den 

astronomiske mytologi. Tolv af jordens guder ses på vandring mod et bjerg. 

Tegnene er stillet på hovedet, hvilket viser, at de er på vej til den nedre 
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verden. De tolv kræfter er ved at involvere i stoffets tætteste tilstande. Tolv 

guder ses på vandring imod et andet bjerg, og disse to bjerge danner en 

åbning, imod hvilken den guddommelige båd rejser. De sidste tolv af 

kræfterne er på deres evolveringsvej ud af stoftilstand. Dette er indgangen 

til Amenta, og det er Ras tolv sønner, som er på vej til mytens lavere 

Ægypten, og som er prototyperne på Israels tolv stammer eller sønner. Disse 

drager også førs ned til Ægypten og senere op fra Ægypten. Det er om disse 

tolv, at der siges, at de udgår fra Ras øje (solkraften) og som er fødte af hans 

substans. Ra er fader til de tolv. Ra har beredt et hemmeligt bosted for dem i 

dette Ægyptens lavere jord i Amenta. 

Tolv, der bærer snoren, med hvilken lodderne udmåles for de udvalgte 

herlige, fremstilles som tolv personer, der bærer den lange slange Nenuti. 

Det er disse, som bereder vej for de udvalgte.Ra siger: ‘Tag snoren! Drag 

ud, mål manesmarkerne (sjælemarkerne). Manes, som er de udvalgte i 

Eders bopladser; Guder i Eders residens, guddommeligt udkåret til at være 

inden for snoren’. Altså de sjæle der er udkåret til at være inden for vort 

solsystems rammer. Ra siger til dem, der er inden for snoren: ‘Det er 

retfærdighedens snor’. Ra er tilfreds med udmålingen. Har-khutis ledsagere 

er åndens herrer; de tolv, som indtager pladsen i solmyten på samme måde 

som de tidligere syv Khuti i stjernemyten. Solmyten kommer efter 

stjernemyten, fordi stjernetilstanden i makrokosmos blev nået før 

soltilstanden, altså før vort solsystem fik som centralpunkt sin sol, før 

planeterne blev udskilt fra den glødende Nebulomasse. De fem bliver senere 

føjet til de syv første, og derved opstår de tolv. Det er disse tolv Ra's børn, 

som dyrker den guddommelige høsts marker på Amentas sletter. Den 

guddommelige høst er de guddommeliggjorte sjæle. De tolv indhøster for 

Ra, og ledsager Horus, den elskede søn: ‘De arbejder på høsten, de 

indsamler kornet’. Deres sæd(sædeekorn) velsignes af lyset og dette sker 

ved Ra's tilsynekomst. 

I en Scene bliver de tolv afbildet i to grupper, en på syv og en på fem 

personer. De syv er høstmændene, de fem bøjer sig for at samle kornaks. 

Disse beskrives som de tolv, der arbejder på høsten i kornlandet, som er 

evighedens jord. Scenen med de tolv i en tilbedende stilling ligner Josefs 

drøm, han siger: ‘Se vi bandt neg på marken, og se mit neg rejste sig op og 
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stod op, og se Eders neg kom og bøjede sig for mit neg’. De tolv som guder 

var også tolv som herskere i de tolv tegn, som danner Annuparadisets 

endelige cirkel (himlen). I Josefs anden drøm hilses hans stjerne med 

ærbødighed, ligesom hans neg. Horus i myten har to karakterer; den ene 

som en af de tolv høstmænd, som er de tolv, der roer på solbåden, de tolv 

der fik stationer tildelt eller som fik troner tildelt i Zodiaken. I sin anden 

karakter er han Har-Khuti, åndernes herre, og i denne fase er han den 

øverste af de tolv, som nu er hans tjenere, ligesom med Josef, hvor han siger 

i sin drøm: ‘Se, solen og månen og de elleve (andre) stjerner bøjede sig for 

mig’. Billeder viser Ra's børn både som grupper på tolv og som tolv 

sammen med Horus. Der er således tolv marker for den guddommelige høst, 

dyrkerne er tolv i antal, høstmændene og dem, der bringer føde er tolv i 

antal. De er Ra's eller Jakob-els børn eller Isiri-els børn. Det var ikke 

jøderne, som inddelte det forjættede land i tolv divisioner mellem de tolv 

stammer, thi før den tid blev Amenta af Ægypterne fremstillet i tolv 

divisioner med tolv porte. Disse tolv divisioner fremstillede himlen i tolv 

divisioner med tolv porte, og fremstillingen er lige så gammel som 

Zodiaken med de tolv tegn, der eksisterede som symbol for ca. 13.000 år 

siden som Atum Ra's himmel. Det var ikke blot det, at det forjættede land 

blev inddelt i tolv divisioner med tolv zodiaktegn eller tolv søjler, der rejstes 

af Moses rundt om bjerget (solsystemets boble) eller det, at den udvalgte 

race tog landet i besiddelse, som blev tilmålt dem, men titulære gerninger 

blev også henført til de herlige udkårne. Dette går igen i de tolv dommere. 

Dette lavere Ægypten er den dobbelte jords domæne (æterisk-fysisk og 

astral) en mytisk beliggenhed eller Amentas lavere del. Det var til dette 

lavere Ægypten, kaldet Kheb, at Isis fik besked om at drage til om natten 

som tilflugtssted for Horusbarnet, da hans liv blev efterstræbt af 

Horusbarnets fjende, Apapdragen mørkets magt. Det samme fortælles 

mange hundrede år senere, om Maria med Jesusbarnet, da Herodes 

efterstræbte dette. Herodes er således et billede af Apap, mørkets magt. 

Lavere Ægypten er dødens og mørkets land, nemlig den fysiske inkarnations 

land, som fører til livets og lysets land, når sjælen er udviklet dertil. Det er 

her Horus siger til Ra's flokke: ‘Beskyttelse for jer, som er i Ægyptens og 

ørkenens Hades’. Disse flokke i Ægyptens og Hades ørken er det udvalgte 
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folk, og det udvalgte folk er ikke jøderne alene, som så mange tror, men alle 

sjælene i vort solsystem, fordi Israel er symbol på vort solsystem, hans børn 

symbol på zodiakkræfterne og det udvalgte folk på alle sjælene, som bliver 

udviklede af disse kræfter. Amenta var mørkets land, indtil det blev oplyst 

af den natlige sol, som er Ra i Amenta og ørkenen, og den samme sol 

Helligånden på jorden. Amenta er de guddommelige boplads skabt af Ra 

(med de syv sjæle eller de syv sjæle forenede i et) for de udvalgte, og det 

kaldes tilflugtsstedet, som er identisk med Gosens (eller Goshens) Land i 

Biblen. Der dvælede det udvalgte folk i lyset. I Mosebog står fortalt om et 

tre dages mørke over det ganske Ægypten, men alle Israels børn havde lys i 

deres bosted. Israels børn er de guddommelige Egoer, bopladserne, som er 

deres, er deres legemer, hvor gnisten af det guddommelige lys oplyser dem. 

Dette er lysets land, hvorfra sjælegnisterne kommer. Det er 

uigennemtrængeligt for mørkets magter. og det er et sted, der er reserveret 

for de velsignede, og det er samtidig et mysterium for manes, sjælene. Den 

Gud som dvæler der, kaldes hos ægypterne for krokodillens eller dragens 

besejrer. Stedet kaldes Ammah, der er identisk med Gosen(Goshen). Dem 

der dræbes ved udgangen af Ægypten er ikke dødelige mennesker, men 

mørkets magter, der går til grunde i det røde hav eller i astrallegemets 

underplan. 

Det lavere Ægypten i Amenta er trældommens land for manes, sjælene, som 

er dømt til at arbejde på høstmarkerne. For egoet er den fysiske inkarnation 

trældommen, hvor der må arbejdes på høsten. Egoet er holdt i slaveri af sine 

lidenskaber og begær. I Ritualet er der et afsnit om tvunget arbejde i lavere 

Ægypten. I Book of the dead, betegnes trældommens land også som lovens 

land. Mørkets drage fremstilles som Farao, der holdt folket i trældom, og 

den onde Sebau havde herredømmet over Manes, som beder: 'Lad ikke 

mørkets magt vinde herredømme over mig'. 
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Tredje kapitel 

Da Moses forsvinder som leder på Abarim, blev hans rolle som hærfører 

overtaget af den unge Joshua, som svarer fuldkomment til den ægyptiske 

fremstilling af guden Shu. Shu er Jupiter og Shu-Anhur er Mars eller de 

styrende ånder for mars-kræfterne. Shu-Anhur havde været alt, hvad Moses 

havde været, og Shu alt hvad Joshua skal blive, da han siger til Israel, at de 

skal forlade de guder, som deres fædre tjente på den anden side af floden og 

i Ægypten: 'Thi jeg og mit folk eller mit hus vil tjene herren'. Herren er Ihuh 

eller den Ægyptiske gud Huhi, den nye gud er Amon Ra. Når Shu bliver 

føreren i hans navn, som Shu-siRa, da er der en flod som skal passeres, og 

ved dens bred siger han: 'Jeg er Shu, Ra's billede. Jeg er den udvalgte for 

millioner, som kommer fra den lavere himmel. Når mit navn staves på 

flodens bredder, da tørres den ud'. Dette bliver i den Hebraiske version til 

Joshua, som kommer til Jordans flod. Efter Moses død, talte Ihuh til 

Joshua,Nuns søn og Moses efterfølger, og sagde: 'Stig op, og gå over denne 

Jordan, du og alt folket, til det land, som jeg giver dem, ja til Israels børn' 

(Joshua 1 og 2) 

Den hvide tyr var Shu's tyr, og Shu selv blev kaldt tyren, styrkens herre, 

ligesom Michael bliver kaldt styrkens engel. Ifølge et jødisk eventyr, red 

Joshua ved Kanaens indtagelse på en tyr. 'Da de kom til floden, gik hele 

Israel tørskoet over' Det er det samme med Joshua ved floden, som med 

Shu, ved hvis navn, når det stavedes, vandene tørredes bort, imens 

overgangen fandt sted. Shu er den, der åbner portene for udgangen fra 

Amenta, for Ra's udvalgte og for Ra selv, som forlod Amentas lavere 

Ægypten forfulgt af Apapdragen og hele mørkets hær. Osiris siger til Shu: 

'Oh du som springer frem og fører manes og de helliggjorte fra jorden, 

overlad den lyse, der fører fra Tuat (Udgangspunktet) til mig. Den vej som 

er dannet for dem, som er i pine'. Det vil sige for dem som lider i lavere 

Ægyptens verden. Den her nævnte jord, er Amenta, fra hvilken de 

helliggjorte og manes førtes, først af Anhur (Mars) der ledte dem gennem 

Astralverdenen, det røde plan, fremstillet som det røde hav frem for 

Solgudens på herlighedens bjerg. Senere bliver de ført af af Shu, 

Jupiterånden, ombord på solbåden. 
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Det vil sige, at manes eller egoerne først føres af den af de syv guds ånder, 

som hersker over astralplanet, astralverden og følelsesverdenen, og når de er 

nået så vidt i deres udvikling som denne kan føre dem, da føres de højere op 

i deres udvikling af den af de syv ånder der er herre på mentalplanet, i 

tankeverdenen, nemlig Shu som Jupiter. Mars og Shu er de to beslægtede 

ånder, lige som Jorden og Venus er beslægtede. Marsstrålen er hersker og 

fører på astralplanet, og hvad der ligger under dette, Jupiter regerer på det 

åndelige plan. 

I Nattens og dagens runde, stiger Shu-Anhur ned til Amenta, og om aftenen 

- når de fysiske tilstande er dannet - for at føre Ra's børn op fra lavere 

Ægypten, fra mytens lavere Ægypten. Det er marsstrålen eller marskraften, 

der fører Helligåndens avlede børn op gennem de fysiske og astrale plan. 

Shu-Anhurs alterego Shu (som Jupiter) overtager førerskabet ved 

horisontens østlige morgengry, indtil det forjættede land er nået. Det 

forjættede land er ikke nogen jordisk lokalitet, men det øvre Paradis. 

Forjættelsens land på den anden side af floden eller af Jordan, er det paradis 

på den anden side af vandet, som var tinden på bjerget Hetep (himlen) ved 

polen eller den højeste krafts sted. Derfor er det, det circumpolære Paradis ( 

altså et paradis eller kraftsted, der omkredser eller ligger rundt om polen 

eller den højeste kraft) Paradis for med syvheden, med de syv astronavne. 

Derfor bliver det forjættede land i Joshua bog inddelt og udmålt i 

overensstemmelse med den astronomiske mytologi i syvheden. Når 

racenavne tillægges det guddommelige sted, bliver de syv divisioner kaldt: 

1. Kaananitternes land 

2. Hithiernes land 

3. Hivithernes land 

4. Perizzitternes land 

5. Girgashiternes land 

6. Amoriternes land og 

7. Jebusiternes land 

Den endelige himmel, som tillægges Atum-Ra som astronomisk inddeling, 

er i tolv divisioner. Denne inddeling er gentaget i dannelsen af Amenta. 

Den himmel, der gik forud for denne betragtes som antedeluviansk (før 
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syndfloden) og var i ti divisioner. Disse blev i ritualet symboliseret som 

Ra's cykler, og ved de 10s guddommelige domæne i de velsignedes paradis 

på Hebes tinde. Dette svarer til Olympen eller de højere himmel. Denne 

himmelske inddeling blev også fremstillet som de ti stammer, der forsvandt 

på den anden side af vandet, og ved Jakobs ti sønner, som gik forud for 

Jakobs tolv sønner. Jakob tjente syv år for Lea og fik ti sønner med hende, 

han tjente syv år for Rachel, og tjente altså i det hele to gange syv år for at 

få hende. Med Rachel fik han to sønner, så det i alt blev tolv.  

Den senere tolvdeling blev gentaget da Moses satte en grænse for bjerget 

og oprejste tolv piller overensstemmende med Israels tolv stammer, og 

overensstemmende med de tolv zodiaktegn. Det samme gentager sig, når 

Joshua får befaling til at oprejse tolv sten i vandenes midte, og ligeledes i 

Gilgalcirklen, som blev lejrplads for Israelitterne som stadig var på 

vandring, ligesom manes rejse gennem den underjordiske verden, som var i 

tolv rumdele med tolv porte, som Ra passerede med de velsignede ved sin 

højre hånd, og de forbandede ved sin venstre hånd. Guderne for den nedre 

jord i tolv divisioner er tolv i antal. Den guddommelige høsts marker er 

tolv, dem, der bærer målesnoren er tolv. Lodderne er tolv i alt i 

overensstemmelse med himlen, der var inddelt i tolv domæner.  

I sit første trin var det forjættede land det jordiske paradis og legendeland i 

Solmyten. I sit andet trin var det forjættede land det meget ældre Polparadis 

på bjerget Hetep, som først blev inddelt i syv divisioner. Begge disse 

paradis er gentaget som hebraiske. Det ene i udgangen af Ægypten, det 

andet i Joshuas bog. Bjerget Pisgah repræsenterer Amentas bjerg, hvis tinde 

nåede til himlen. Dette var det højeste Moses (Shu-Anhur) kunne nå, og 

hans rejse slutter her midtvejs, ligesom Marsplanet slutter midtvejs, og 

Marsånden ikke stiger højere, så længe de fysiske tilstande varer ved. Det 

er Joshua eller Jupiterånden, der fører egoerne op til det øvre paradis, der er 

inddelt i syv. Byen de tager med magt eller storm er himlen fremstillet og 

symboliseret i Jeriko.  

Der er tolv divisioner i Amenta, der svarer til de tolv mørketimer. Tolv døre 

eller porte lukker gradvist for tolv sektioner, nemlig en for hver zodiakkraft 

og dens domæne. Dørene vogtes af tolv slanger, en slange for hver dør. 
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Disse tolv divisioner af de nedre regioner gentages i Pistis Sophia som 

fangetårne med den djævelske pine. Der siges: 'Det ydre mørke er en 

mægtig slange med sin hale i sin mund'. Der er tolv herskere eller vogtere, 

som går i stedet for de tolv slanger i andre versioner. De har hoveder som 

slanger, katte, ørne, bjørne og andre dyr, og det siges, at disse vogtere, hver 

har et navn for hver time, og hver af dem forandrer deres ansigt hver time. 

De tolv vogtere er Zodiakens tolv kræfter, der som vibrationer i deres 

indstrømning rammer planeterne i systemet forskelligt for hver time, på 

grund af planeternes rotation. Som følge deraf rammer de også alt på 

planeterne forskelligt for hver time. En dæmon med hundehoved som lever 

af de forbandede, og som kaldes den evige fortærer, beskrives i Ritualet. 

Hunden er symbolske brugt som billede på Mars i okkultismen, og det 

astrale plan er de tilstande, hvor det onde bliver brændt ud af 

menneskesjælen. De afdøde beder til Osiris: 'Bevar mig fra den gud, som 

lever af de forbandede, og hvis ansigt er som en hund, men hvis skind er 

som et menneskes, og som er ved ildsøens hjørne'. Ildsøen er de astrale 

underplan eller visse lokaliteter på astralplanet. Der må gives afkald på 

visse synder for at slippe fra den hundehovedes dom og fra Amentas dom, 

Amentas ild eller de pinsler som er i Amenta. Pinestedet i Amenta er det 

samme som det kristne Helvede - det sted hvor sjælen pines af sine 

utilfredsstillede begær, der brænder som en ild. Helvedesstedet er evigt, 

fordi det varer lige så længe som solsystemet, men opholdet der i er ikke 

evigt for nogen. I den Ægyptiske dommerhal i Amenta er der 24 dommere, 

som den afdøde skal besværge at han ikke har stridt imod eller brudt nogen 

af de 44 bud. Ved at give afkald på disse 44 synder frelses den afdøde fra 

den hundehovedes dom, som sjælefortærer, nemlig fra det astrale plans 

pinesteder. Det vil alt sammen sige, at egoet ved at lade være med at synde, 

frelses fra at blive underlagt fysisk tilstand eller reinkarnation, og således 

slipper det ud af mørkets magt. 

De mindre mysterier i Ægypten var astronomiske, de større åndelige. 

Astronomisk videnskab blev lært som grundlag for mysterierne, de mindre 

mysterier var de fysiske, de større var de åndelige. De tolv på jorden eller i 

stof, var Isis's søns, den ældre Horus ledsagere. Han som var den lidende 

frelser, og de kristnes Jesus. De tolv som ledsagere i Armenta, var den 
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triumferende frelser eller Horus's ledsagere, han som var den eneste avlede 

guds søn, han som hos de kristne var Jesus i sin udvikling til Kristus. De 

tolv som er med Horus eller Jesus, og oprejste i Amenta, er befriet for 

mørkets, stoffets, omgivelser som rene ånder, der skal fuldkommengøres. 

De har opnået den lyksaliggørende visionskraft som tilhører lysets børn. De 

har passeret dødens og stoftilværelsens renselse for at blive rene ånder, når 

de oprejses til Horus lige. Når Jesus eller Horus tages i betydning som den 

unge solgud, da er de tolv astronomiske kræfter, som er herskere eller 

frelsere og bevarere af skatten som er lyset i det fysiske rige. Med Horus 

som søn af Gud Fader, da er de tolv herliggjorte eller guderne i Amenta, de 

tolv, der som ånder er Ra's børn. Jesus eller Horus kommer til jorden, tager 

dødelig skikkelse og indgår i Amenta, ikke i det lavere Amenta eller Hades, 

men den anden verdens Amenta, hvor de døde vågner op til åndens liv, og 

hvor den dødelige Horus gennemgår sin forvandling og genoprejses som 

førsteafgrøden af, der sov. Dem, der sov, er de sovende gudekim. Når Jesus 

i sit andet komme efter opstandelsen, kommer for at belære de tolv på 

oliebjerget, da sidder disciplene allerede på bjerget. Bjerget er symbol på 

det høje åndelige bevidsthedstrin, hvor sjælen kan blive gjort de højere 

mysterier forståelig. Jesus viste sig pludselig for de tolv i et sådant 

stråleskær, at han først var usynlig for dem. Denne lysherlighed var 

sammensat af forskellige lys: 'Thi Lyset var af en hver type fra det laveste 

til det højeste '. Det er den fuldkommengjorte sjæls aura, der er et sådant 

lys. Irenæus erklærer, at de tolv apostle var typer på de tolv æoner, der var 

anbragt i Zodiaken som tidsdelere og lysets bevarere. Sut, Taht og Ptah var 

typiske astronomilærere i stjerne, måne og solmyterne, når gruppen var syv 

eller ni. Jesus eller Horus er den eneste lærer i himlen med tolv astronavne. 

Han var den eneste avlede søn i ånd, som var gjort i en kødelig inkarnation 

for at indgå i den menneskelige sfære, som barn af moderen eller stoffet, 

men som åndens produkt. Hver menneskesjæl er derfor en Jesus eller en 

Horus, når han har Zodiakens tolv kræfter i sig. 

De typiske tolv der senere blev de typiske lærere for verden var, i følge 

Herodotus, i eksistens for 20.000 år siden og er lige så gamle som 

Zodiakens symbolik. De var de tolv som konger, og de tolv som roede Ra's 

solbåd. Ra's solbåd er vor sol, som bliver ført rundt på sin bane af de tolv 
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zodiakkræfter. Den bliver roet rundt i rummet af dem. De var de tolv i hele 

verdens gnosis, skønt de tolv ikke har så stor en omkreds som de syv, fordi 

de syv bliver ophav til de tolv, når de udefra opstråler Zodiaken og opretter 

deres egne syv tilstande indeni Zodiakens kreds. Derfor er de syv ældre end 

de tolv. De syv er de primære universelle kræfter, der danner den mystiske 

kæde om hvert solsystem for senere selv at blive dannet af Zodiaken i hvert 

solsystem. De er de tolv prinser i Israel, de tolv dommere på de tolv troner, 

med menneskesønnen siddende på tronen i al sin herlighed. De er de tolv, 

der sidder til bords med sønnen i det nye rige, der er grundlagt for ham af 

Faderen (Lukas 22). De er også de tolv as-guder  med Odin i deres midte. 
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Fjerde kapitel 

Der er tre kampscener mellem Jesus og Satan: 

 Den første er i ørkenen. 

 Den anden er på højen. 

 Den tredje er på et højt bjerg. 

Disse kan sammenlignes med Horus kamp med Sut. De fyrretyve dages 

kamp i ørkenen var Amenta, dernæst var der en strid på højen i Annu, og 

for det tredje blev Horus ført til bjerg Heteps tinde af Sut, hvor de to blev 

forsonede ved Shu. Bjerget var i myten billede på horisonten. På dette sted 

blev de kæmpende tvillinger fremstillet i Gemini, tvillingernes tegn, o deres 

strid varer stadig ved. I den religiøse betydning er det et materielt princip, 

der er Sut i hver en sjæl, og som frister sjælen efterhånden  som den når de 

forskellige udviklingsstadier, som symboliseres ved ørkenen, højen og det 

høje bjerg. Ørkenen er da de fysiske inkarnationers plads. Hver dag er en 

inkarnation, hvor sjælen lærer at forvandle stene til brød for at stille den 

åndelige hunger. Sjælen lærer nemlig sine lektier af de materielle tilstande, 

stenene, og disse lærdomme giver dens sjæl vækst og bliver på denne måde 

til brød, der giver næring til sjælens vækst og udvikling. Når sjælen er nået 

så langt som Moses i den kan føre den, nemlig til den høj, hvorfra den kan 

skue det forjættede land, da fristes den på ny af sit materielle princip eller 

Sut i sig. Når den når endnu højere, nemlig til den himmelske tilstand, da 

prøver Sut sjælen for sidste gang ved at friste den til at bruge sine 

erhvervede kundskaber for sig selv i stedet for at bruge dem i udviklingens 

tjeneste. Horus endelige sejr viser sig ved, at han tænder lys for Ka-ånden i 

dødens mørke i Amenta. Han var ikke blot fremstillet som verdens lys i den 

dødelige verden, for det siges: 'Oh lys, lad lyset blive tændt for Ka'.(Ka 

betyder ånden). 

Fra først til sidst er Herren og Satan tvillinger. Uden Satan er der ingen 

Jesus Kristus og ingen brug for en frelser. I mytologien var Horus lysets 

herre og Sut, hans modstander, er Satan af tørken eller mørket. Fra det 

øjeblik er de blevet fremstillet som den hvide og den sorte fugl. Ligesom 

der ikke var nogen Horus uden Sut, således er der heller ingen Kristus uden 



48 
 

Satan. Sut var Horus broder og hans forræder. Judas var broder til Jesus og 

hans forræder. Horus forvandles fra en yngling på tolv år til en mand på 

tredive, og om Jesus høres intet fra han var tolv år til han var tredive. Sut 

eller Satan har herredømmet over denne jord, fordi den Tattwa (det 

element) han arbejder efter er basis for stoftilstand, jordisk tilstand. Jesus 

eller Horus har herredømmet i den åndelige verden, fordi han er uden for 

denne Tattwas rækkevidde.  

I en af Jesus udtalelser, siger han, at: 'Menneskesønnen skal sidde på sin 

trone, og disciplene skal sidde på tolv troner og dømme Israels stammer'. 

(Mattæus 19, 28) Endvidere blev det samme sagt, i følge Lukas, efter at 

Satan var gået ind i Judas, som kaldtes Iskariot - muligvis er afledt af det 

latinske Iscarius, der betyder knivstikker - og i mens han var en af de tolv. 

Derfor er han også en af dem, der skal sidde på en af tronerne og dømme en 

af Israels stammer. Judas regnes også for en af dem, der skal sidde ved 

herrens bord i det rige, der skal komme. (Lukas 22, 30). Der er kun en 

måde, på hvilken forræderen kunne blive en af de tolv i himlen. Dette 

refererer til den astronomiske mytologi, og ikke til menneskelig historie, 

nemlig når tegnet Scorpio i dyrekredsen gives til Sut-Tyfon. Denne kraft, 

som Scorpio repræsenterer, er den kraft i sjælen, der bliver forræderen. Det 

er Sut, der som djævel frister Jesus fyrre dage i ørkenen, det er Sut som 

fører ham til bjergets tinde, fordi det er de materielle tilstande, der udvikler 

sjælen, så den når sin guddommelige tilstands tinde. Det er Sut, der indgår i 

Judas (Scorpio som avlekraften) for at blive Jesus forræder. En historisk 

Kristus nødvendiggør en historisk djævel som de færreste tror på, men en 

mystisk Kristus nødvendiggør også en mystisk Satan, som vi alle føler i os 

selv. I følge de kanoniske skrifter må de to falde eller stå sammen som 

realiteter. Enten er de begge personlige eller ingen af dem. Begge 

eksisterede som Horus og Sut mange århundreder før, og de to var hverken 

personlige eller historiske men mystiske. Sut var den førstefødte, men 

førstefødselsretten tilhører Horus, som var den virkelige arving, og derfra 

stammer fortællingen om Esau og Jakob. Esau er type på Sut eller Satan. 

Han var rød over hele kroppen, ligesom Tyfon, og Jakob blev velsignet 

først af Isak. Judas beskrives ligeledes som rødhåret, og denne farve 

henføres altid til Zodiaktegnet Scorpio.  
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Den af de store ånder, som Ægypterne kaldte Shu, var den en af dem. der 

skulle bane vejen for Ra, og i sin elementform var han luften. Som det 

kamitiske tegnsprog viser var det en kraft, som strøg de store vandmasser 

rundt. Denne kraft var luftens eller vindens kraft, der er den samme Ånd 

som i begyndelsen rørte vandenes overflade, rummets vande. Denne kraft 

bearbejdede rumvandet og blev guddommeliggjort som Shu, åndekraftens 

gud, hvis type fremstillet i et dyretegn var løven, som passende symbol på 

luftens pustende kraft. Den vind, der brummede og hylede blev oversat i sin 

symbolik som den brølende løve. Elementkræfterne blev symbolsk 

sammenlignet med dyrekræfter, og ingen menneskelige muskelkræfter 

kunne sammenlignes med løven, som symbol på styrke. Ud af den store 

Moder- substans Apt, steg elementerne frem. I deres elementform var 

kræfterne ikke guder, de var guddommeliggjorte kræfter som den ene Gud 

sendte ud i sit endeløse legeme, substansen.  

Først vågnede hans vilje til at skabe, og senere blev de syv ånder vakt til 

live, som specielle guder, da vejen for dem var banet af elementkræfterne 

for Ra eller Helligånden som livgiver. Ra havde syv sjæle og hver var de en 

af de syv ånder, der blev styrende for hver sit departement, efter at disse var 

blevet oprettet af elementkræfterne. Efterhånden som hvert departement 

oprettes, bliver det belivet af den af Ra's sjæle, de svarer til netop denne 

sektion og specielle elementkraft. Fra da af er det Ra's repræsentant og 

forbliver sådan lige til de alle syv er fuldt oprettede og Ra kan herske over 

dem, som øverste hersker, der er over dem alle. Når dette er sket, da bliver 

de sy til guder efter tur, og de bliver indviede af Ra, den store Livgiver. 

De to første elementkræfter var mørke og lys. Lyset var livsvækkeren, der 

kastede sin livsstrøm på Ursubstansen, så den forandrede karakter og 

frembragte vandtilstanden, der igen blev delt i lufttilstanden, der var Shu. 

At der må en mægtig kraft til at dele Ursubstansens vande er indlysende, og 

derfor fremstilles Shu som Styrkens Gud. Hver af Ra's syv sjæle indgik i 

forbindelse med, og belivede, Ursubstansen i dens forskellige tætheds og 

udviklingsgrader, og hver af disse substansforbindelser blev fremstillet som 

en gudinde. Shus kvindelige modpart fremstilles som hans søster Tefnut. 

Sjælen eller livsånden blev henført under Shu, som var en af de mest 

iøjnefaldende af de syv sjæle eller kræfter der var fremtrædende i den ydre 
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natur. I det kapitel, der handler om at give livsånde til de afdøde (Ritualet, 

kapitel 55) siger den, der taler: 'Jeg er Shu som, bringer vindene eller 

åndepustet. Jeg giver luft til disse ynglinge, når jeg åbner min mund'. Disse 

ynglinge er de børn, hvis sjæle er afledte af Shu, dengang da sjælen og 

åndedrættet var et, og Shu var en af de elementale kræfter, der blev 

guddommeliggjort som hankøn. Åndedrættet og vindpustet er allerede 

tidligere blevet omtalt som livet. Shu var den elementkraft som delte 

vandene og frembragte en lufttilstand, derfor blev han guddommeliggjort 

som den, der opløftede himlen i den kamitiske fremstilling. I de ældre 

mytologier blev han fremstillet som den, der stod på jordens bjerg - stoffets 

tilstand - og opløftede stjernehimlen til, hvad den nu er. Dette kan han, 

fordi han frembringer lufttilstanden og adskiller vandene, som der står 

fortalt i Skabelsens Bog, som den anden dags arbejde. Dette skete før, der 

var nogen soltilstand i vort system, og Shu var dengang repræsentant for 

solkraften. Der var heller ikke noget øst og vest. Rummet var delt mellem 

Horus og Sut, lys og mørke, og hver havde sin del. Apta var seng eller 

fødested for solen, men Jorden var ikke endnu ikke en oprejst pille i Apta 

med stjernehimlen rundt om sig på et horisontalt plan. Stjernernes op og 

nedgang var vertikal. Himlen taget i betydning af det himmelske vand, var 

delt i to store søer nord og syd for bjerget. Bjerget er Ursubstansens liv. 

Disse søer blev i Ritualet fremstillet som søen Kharu og søen Ru. Kharu lå 

nord og Ru lå syd for Bakhu-højen, på hvilken himlen hvilede. Den pille 

som Shu oprejste, var den horisontale kraft, der binder solsystemet med 

dets planeter i en bestemt stilling, trods solstystemets og planeternes 

rotation. Shu beskrives i to karakterer, som opløfter af himlen, nemlig i sin 

rolle som Shu-Anhur (Marskraften), og som Shu Si Ra. Som Shu-Anhur 

kaldes himlen Nut. Her fremstilles han på bjerget, som den, der er i færd 

med at opløfte Nuts ko med sine hænder eller som den, der er i færd med at 

opløfte himlen sammen med sine hjælpere. Kepherus, som er konstelleret  

ved Nordpolen, med staven i sin opløftede hånd, er en fremstilling af Shu i 

denne betydning. Som Shu-Anhur er han altså den, der opløfter 

firmamentet eller himlen, Am Khemens firmament.  

I solmyten bliver Shu Ra's hjælper og kaldes  han søn Shu-Si-Ra. Han er nu 

guds støtte, og den som opløfter solskiven på morgengryets bjerg eller som 



51 
 

det fremstilles: 'Han bringer lysets øje til Ra'. Han er solguden eller Horus 

hjælper på horisonten, når det store slag udkæmpes med Apapdragen, 

mørkets drage. Dette sker i makrokosmos ved juletid, når solen er længst 

nede på himlen, og jorden mest formørket. Mørkets drage kæmpede så 

længe og tappert, at guden kom vaklende opad blødende af sine mange sår. 

Shu bliver i religionstypen fremstillet som knæleren, derfor er knæleren i 

døren til dommens hal opkaldt efter Shu. Når sjælen sal indgå i hallen, efter 

sit fuldendte liv, da er alle syv kræfter til stede. I deres differentiation er de 

til stede som de tolv, og det er disse kræfter i sjælen, der dømmer den. 

Sjælen er sin egen dommer, alt efter den måde, den har brugt og udviklet 

kræfterne eller guds ånder i sig. Shu siger til den, der vil ind i dommens 

hal: 'Jeg lukker ikke op for dig, jeg tillader dig ikke at passere mig, uden du 

siger mig mit navn'. At sige navnet er at kende Shu som kraft, da navnet 

nemlig dækker over denne kraft, som er den evige sjæls kraft. Pasordet som 

gives til svar er: 'Shu's knæ'. Knæene er symbol på støttekraften, som Shu 

repræsenterer, nemlig åndedragets støttekraft. Uden åndedraget ville 

legemet ikke kunne opretholdes, og uden det åndelige åndedrag, livet i os, 

ville sjælen ikke have liv. Åndedrag og liv er identisk på alle plan. Som 

der står i Upanishaderne: 'Alle de andre livsånder har deres rod i 

åndedraget'. De to første kræfter den store Moder frembragte, var 

tvillingebrødrene Sut og Horus, som hver for sig var repræsentanter for de 

modsatte elementer. Sut tørke-vand Horus, Sut mørke-lys Horus. Disse 

tvillinger blev konstelleret i zodiaktegnet Tvillingerne. Her var det vandet, 

som frugtbar kaft, der blev indført i Modersubstansen, og denne kraft, 

Apas-tattwaen, er Venus i okultismen repræsentant for. Derfor må Venus 

være hersker i tvillingerne, og ikke Merkur, som astrologien ellers mener. 

Disse to var de tidligste grundlæggere af zodiakeneres fælles forståelse af 

tørke og overrisling i forbindelse med frugtbarhed og på nat og dag. I 

gamle legender fortælles altid om to brødre som grundlæggere af en by, 

hvor byen er zodiakens boble eller det, der findes inden for dens kreds. En 

typisk illustration er Romulus og Remus som de mystiske bygmestre, der 

grundlagde Rom på syv høje, og hvor Romulus dræbte sin tvillingebroder 

Remus. I Ægypten var bygmestrene Sut og Horus. Byen, som de 

grundlagde eller byggede, var i himlene og ikke på jorden. Det første 

tvillingepar var hankøn, de efterfulgtes af et par i Shu og Tefnut, som var 
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han og hunkøn. Disse blev gjort til tvillinger, ryg mod ryg, Shu foran og 

Tefnut bagved for at danne figuren Sagittarius på den anden side af 

zodiaken - lige over for Gemini som var Sut og Horus. Solen er ikke Ra 

selv, men hans fysiske livscenter, hvori de syv sjæle samles. Det er 

planeternes syv sjæle eller kræfter. Den skabende kræft kastes ind i dette 

center af Shu (Jupiter) som er vort solsystems skabende kraft. Det samme 

sker i mikrokosmos, når Shu i os, nemlig lungerne, ved sin kraft renser 

blodet og sender det i denne rensede tilstand ind i hjertet, fyldt med ilt eller 

liv, hvorfra så igen denne livskraft pulserer ud til de andre organer og 

samtidig til lungerne selv. I mikrokosmos er det Shu-Anhur, der giver 

begæret og avlekraften, men det er Shu eller Jupiter, der giver skaberevnen 

gennem sit organ, lungen. Shu bliver da højre lunge og Tefnut venstre. 

Højre lunge indfører den positive prana (vitalkraft) i legemet, venstre lunge 

er den negative. Mars eller Shu-Anhur er avlekraft og genitalier. Også her 

er venstre genitale feminin og negativ og højre positiv og mandlig. 

Solen er så at sige strømcenter for alle planetstrømmene. Shu er den hellige 

ånds repræsentant og derfor den, der stimulerer solen til virksomhed, fordi 

den hellige ånd er livskraften. Derfor siges det, at Shu bringer Ra hans øje - 

Solen. Hvis planeten Jupiter skulle dø, ville hele vort solsystem dø. Det 

kunne lige så lidt være foruden Jupiter som det fysiske menneske kunne 

være uden lungerne, og det samme ville være tilfældet, hvis en af de andre 

planeter døde. At Solen er dette brændpunkt for planeterne, tyder dens form 

på. Den er nemlig ikke fladtrykt ved polerne trods sin store 

rotationshastighed i forhold til dens masse og størrelse. Himlen i to 

domæner mellem Horus og Sut blev efterfulgt af himlen i tre domæner eller 

divisioner - opløftet at Shu, som var den kraft, der oprettede 

jævndøgnslinjen. Denne himmel i tre divisioner var trianglens himmel, der 

gik forud for himlen bygget på firkanten eller kvadraten. Denne sidste blev 

bygget af Ptah. Sut, Horus og Shu grundlagde, hjulpet af Tefnut, himlen på 

trianglen baseret på den tofoldige horisont og tværlinjen. De tre brødre Sut, 

Horus og Shu findes, sammen med det kvindelige aspekt Tefnut, i de to 

zodiaktegn Gemini og Sagittarius.  Lov og orden blev oprettet ved at binde 

kræfterne og ved at binde hele systemet. Fra zenit til nadir blev det bundet 

af to dæmoner og den horisontale kraft. Når denne træder til bruges korset 
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som symbol. Korset er symbol på fysisk voksende verden og på fysisk 

virksomhed.  

Shu var dommeren i stjernefasen, altså før sol og månetilstandene var nået. 

I månefasen var That eller Thot dommeren, og i solfasen var det Seb. Da 

Ptah havde bygget sin bolig i den dobbelte jord, blev de to horisonter 

forenede eller gjort brugbare til kræfternes virksomhed. Foreningen er i 

Ptahs, Guds, hus og de to piller til Ptahs hus er Sut og Horus i deres form 

som elementkræfter: Stof og frugtbargørelse af stoffet. Seb siger til Horus: 

'Kom fra det sted, hvor din Fader er dykket ned, det er i norden' (altså fra 

det åndelige plan) og Seb siger til Sut: ' Kom fra det sted, hvor du blev født, 

det var i syd'. (hvilket vil sige fra de fysiske tilstande.) Et bjerg i jordens 

midte forener Suts del og Horus del, da jorden eller substansen blev delt. 

Dette var i solmyten jævndøgnsbjerget. Jævndøgnsbjerget inddeler tiden i 

lys og mørke. I Teksten fra Memphis står: 'Fra den tid blev 

tvillingekræfterne Sut og Horus, som nu kaldes Horus-Sut og som har været 

nordens og sydens piller, til de to piller i Ptahs hus'. Disse to piller afbildes 

senere i det dobbelte Tat, som er glyf eller symbol på evig stabilitet

 i dannelsen af Amenta.  

I den hebræiske begyndelse rugede mørket over dybet og Elohims ånd rørte 

vandene. Begyndelsen er natten eller mørket. Elohims ånd var Shu's 

åndekraft eller gryets brise. Tefnuts navn betegner gryets dag, og hun var 

født sammen med ham. Gryets elementkræfter frem af mørket i Shu og 

Tefnut, som elementkæfter for ånde og for flydende liv (Tefnut). De næste 

to, som udspringer fra den Al-ene -Neb-erter- i den Ægyptiske skabelse var 

Seb og Nut. De var uformede i natten og mørket, men de blev adskilte af 

Shu ved gryet, da Nut blev løftet op fra Seb, og himlen og jorden blev 

adskilt på den eneste mulige måde. Det er om dette der står i Skabelsen: 

'Gud sagde: Vandene under himlen skal samle sig til et sted, så det tørre 

land kommer til syne! Og det skete. Gud kaldte det tørre land jord, og det 

sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt'. 

Denne skaberdag varede mange tusinde år, og elementkræfterne arbejdede 

stadig videre på de allerede frembragte resultater.  



54 
 

Den handling, at ånden rørte vandene, rummets vande, udtrykkes i den 

Ægyptiske version, når Neb-erter: '... skabte ved hjælp af den 

guddommelige sjæl, og da han skulle skabe et sted, hvor han kunne få 

fodfæste, da arbejdede han med ånden, som var hans bryst'. Når vi nu 

betænker, hvad der foregår, når vi arbejder med ånden, der er i vort bryst, 

så kan vi blot henlægge dette til det høje plan, hvor Guds skaberkraft 

arbejder. Denne åndende ånd var, ifælge ægypternes skabelsesteori, samme 

ånd som blev guddommeliggjort som luftens kraft eller den animistiske 

livssjæl. Shu ledsages af en gruppe på syv, som hjælper ham med at opløfte 

firmamentet. Shu er deres overhoved, og han står selv under den opløftede 

himmel. De syv er de syv kræfter, som er universelle og som var indlevet i 

ham selv. Det er de syv Ali (Ali betyder opløftet eller sublim) og de samme 

som de syv Elohim i Skabelsens Bog. Shu kaldes himlens adskiller fra 

jorden. Han er den, der besejrer kaos og de ikke lovmæssige tilstande, lige 

som Zeus (Jupiter) i kamp med Kronos (Saturn), der fortærede sine børn 

efterhånden som de blev til. Børnene var tilstande, der ikke kunne udvikle 

sig ud over Kronos eller Saturnstadiet uden hjælp fra Shu eller 

Jupiterkraften. I stedet for af Elohim siger:'Der skal være lys!' ved denne 

opløftelse at firmamentet, fremstiller den ægyptiske version først Shu som 

den, der bringer Ra hans øje at se med. I Solsystemet er de positive 

strømme Ra's højre øje de negative venstre. Højre øje er solen, venstre er 

månen. Når der er tale om manifestationsverdenen er solen Ra's øje om 

dagen og månen om natten. Ellers er al manifestation nat for ånden. Ved 

udgangen af Ægypten er Shu-Anhur den, der føres Israelitterne det første 

stykke ud af Ægypten eller trældommens land, der, hvor sjælene træller 

under inkarnationernes tvang. Men det er Joshua, der fører sjælene ind i 

åndens rige eller det forjættede land. Shu er Ra's søn. Joshua var søn Nun, 

NNu eller Nut var det navn som Ægypterne gav himmelhvælvingen. Shu-

Anhur fører sjælene fra ørkenen, astralplanets ørken, og fra 

begravelsespladserne, som er den fysiske inkarnation, hvor sjælene er 

begravet i støvets legeme. Det er også Shu, der ruller stenen bort fra 

graven, hvor Jesus var begravet, fordi det er Shukraften, der hjælper sjælen 

til at befri sig for inkarnationernes grav. Den engel, der ruller stenen 

korresponderer med Shu i Ritualet, hvor han opløfter himlen, når Gud 

Atum eller Horus kommer frem fra sarkofagen og passerer gennem porten i 
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klippen for at nærme sig åndernes land. Klippen er den fysiske verden, 

sarkofagen er det fysiske legeme. Det siges, at porten Tser er der, hvor Shu 

står, når han opløfter himlen. Tser var Horisontens klippe, hvori den døde 

Osiris var lagt til hvile, når hans legeme skulle hvile i Annu. Shu er ikke 

alene opløfteren af himlen eller den, der fjerner gravstenen, han er tillige 

den, der åbner graven ved at bringe ånde til den nyvakte sjæl. Ånde eller 

åndeligt liv. Det, at Osiris begraves og genopstår som Horus, er det samme 

som Paulus taler om, når han siger, at det forkrænkelige skal opstå som det 

uforkrænkelige. Ørkenen eller den nedre jord er gravenes land, og dette 

viser betydningen af Israelitternes spørgsmål til Moses: 'Var der ikke grave 

i Ægypten, at du førte os ud for at dø i ørkenen?' Ørkenen var Osiris-

Sekaris rige, og blev betragtet som en kirkegård af sand, hvor de døde 

ventede Horus, Shu, Apuat og Taht. Apuat betyder føreren og Tath 

månelyset, der er den fysiske hjernebevidsthed i religiøs symbolik. Den 

fysiske hjernebevidsthed er en afgllans eller en refleks af den 

guddommelige bevidsthed, der er hjertets sol. Disse er Ra's tjenere, der 

skulle udfri dem af deres kister, de fysiske legemer, og føre dem ud af dette 

mørkets land til dagen. 

Ægget var symbol på livet og udødeligheden i evigheden uden inkarnation. 

Ægget var også symbol på det skabende fosterleje, hvorimod Tau, som var 

forbundet med det, var det eneste symbol på liv og fødsel i slægtled. 

Verdensægget var anbragt i Choom - rummets vand eller det feminine 

abstrakte princip. Choom eller Chum bliver menneskehedens fald, det vil 

sige udvikling til fysisk tilstand, til Amon - den skabende gud. Når Ptah, i 

sin form af ildguden Hephostos, bærer verdensægget i sin hånd, da bliver 

betydningen deraf udelukkende fysisk og konkret. Sammen med ørnen, 

Osiris solens symbol, bliver betydningen dual og hentyder både til det 

fysiske og åndelige liv. Papyrusbilledet i  Kirchners Ædipus Ægyptiacus 

viser et æg, som flyder rundt om mumien. Dette er symbol på håb og løfte 

om en anden fødsel for den Osirisdøde. Hans sjæl vil, efter tilstrækkelig 

renselse, undfanges i dette æg til udødelighed og genfødes deraf til nyt liv. 

Dette æg er i den esoteriske lære Devachan, salighedens hjem, som den 

bevingede skarabæ også er symbol på. Den bevingede globus har samme 

betydning som ægget og hentyder til menneskets genfødsel såvel som til 
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dets åndelige genskabelse. Det er de tre højere principper hos mennesket, 

som er evige, og som fremstilles symbolsk som hvede tre alen høj. Hver 

alen er et af principperne, der fører til fulkommenhed. Den region, hvor 

denne hvede gror er Devachan, der bebos af Shu, Tefnut og Seb, og kaldes: 

'landet, hvor guderne genfødes'. Der fortælles også om et land, hvor der 

gror hvede syv alen høj. Det er der, hvor alle syv principper endnu er 

tilstede før adskillelsen af de højere fra de lavere - eller rettere før de lavere 

er opgået i de højere. Landet med hved, som er syv alen høj, er de 

fuldkomne mumiers land. I den øverste treenighed er det Helligånden, som 

er det skabende princip ligesom Jupiter hos grækerne og Shu hos 

Ægypterne. Osiris var Faderen eller den skjulte gud. Det er Jupiter, der 

sender den skabende energi ind i solcentrum, hvorfra den sendes videre ud i 

hele systemet. Solen er hjertet, hvor alle kræfterne sendes ind i, og som 

pulserer dem ud i hele systemet ligesom det menneskelige hjerte, der også 

modtager sin ånd fra lungerne, og på blodets bånd bliver denne kraft sendt 

ind i hjertet. Det er i denne betydning, Shu anses som solen, fordi han i sin 

forening med Ra giver sin solenergi til Soløjet eller Ra's øje. Solen er heller 

ikke Ra, fordi Ra ikke er synlig, men solen er det center, han udfører sin 

virksomhed igennem. Fordi alle planeterne sender alle deres kræfter ind i 

Solen, kan de efter tur identificeres med Solen. Da de syv kræfter i 

systemet skiftes til at være den førende, skifter Solens identificering også 

med dem. Alle Ra's sjæle er de syv planeters sjæle, og deres samlingspunkt 

er Solen. Når den åndelige skaberevne igen bliver den førende i vort 

system, da bliver Shu igen identificeret med Solen, da Shus Tattwa er 

Jupiters tattwa. Alle ægyptiske guder var duale, fordi den videnskabelige 

virkelige hellighed blev bevaret for de indviede, mens det mytiske væsen 

var for de uindviede masser. For eksempel var den ældre Horus 

verdensidéen, som den fremstod i Demiurgos tanke, født i mørket før 

verdens skabelse. Den anden Horus var den samme idé, som udgik fra 

Logos og blev klædt med stof, altså fik fysisk tilværelse. Den ældre Horus 

eller Haroiri er et gammelt aspekt af solguden, der eksisterede samtidig 

med Ra og Shu. Haroiri er også Chnom eller Khnum, og denne gud blev, 

ligesom Amon fremstillet med lammehovede, hvorfor de to ofte forveksles, 

skønt deres funktioner er forskellige. Khnum er den, der modellerer 

menneskene. Det er ham der former ting ud af verdensægget på 
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pottemagerens hjul. Pottemagerens hjul er dyrekredsen og den deraf 

indkredsede solsystems boble. Amon-Ra som skaberen, er det andet aspekt 

af den skjulte guddom. Det er Emepht, den Ene, det supreme planetprincip, 

der blæser ægget ud af sin mund, og som derfor også er den, som inderne 

kalder Bramah. 
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Femte kapitel 

I sin rolle som Sh-Anhur var Shu opløfteren af himlen eller Nut. Han 

opløftede himlen før soltilstanden var nået i vort systems boble. Dette skete 

i den gamle stjernetilstand, og Shu-Anhur dannede månetilstanden, som vi 

nu kalder marstilstanden  okultismen. De astrale tilstande var da ved at 

dannes, hvilket skete før Solen blev center, hvor planetkræfterne eller 

tattwaerne samledes i et brændpunkt, og før menneskekimen var nået så 

vidt fra sin embryoniske tilstands udvikling, at hjertet var dannet som 

fungerende organ. Anhur var opløfteren af himlen ved nat, og dens 

beboeres støtte, Shu var befrieren ved dag, som bragte solskiven til 

horisonten, altså tændte åndens lys i menneskekimen. De er begge aspekter 

af helligånden. Shu er virksom på de højere plan og fører på disse og Shu-

Anhur er virksom på de lavere plan og fører på disse. På de lavere lan 

bliver virksomheden til kamp, og førerskabets stilling bestrides af en 

kæmpende leder, fordi Helligånden skal kæmpe livet igennem på de lavere 

plan. Disse plans overvindelse er vejen ud af Ægypten fra trældommens 

land. Det forjættede land er imod øst, derfor gik Moses og israelitterne 

imod øst over ørkenen og passerede det røde hav, der symboliserer det 

karmiske plan eller begærenes hav. Både Moses og Shu-Anhur er født i 

firmamentets vand eller draget op der af. Anhur er på ægyptisk Har-Tesh, 

den røde gud Mars eller Ares, som indgik i den følgende græske mytologi 

som den store græske stridsmand Onouris: Anhur. I Ritualet tiltales Shu-

Anhur således: 'Du giver dit sværd til at gennemstinge slangens hoved ved, 

slanges Nakaus hoved, i det navn som er dit og som den, der er forsynet 

med horn. Du griber dit spyd og besejrer den onde i det navn, som er dit 

som Horus, der rammer. Du tilintetgør An fra Tokhenti i det navn som er 

dit som Ra's dobbelte dvælested. Du slår Manti og Sati i det navn som er 

dit som unge-ældste. Du rammer de ondes hoveder i det navn som er dit 

som sårenes herre'.  

Moses bærer guds stav i sin hånd og med den stav, deler han det Røde Hav. 

Han får vand til at spring af klippen ved at slå med denne stav. Shu-Anhur 

beskrives som den, der standser dem, hvis hånd er løftet mod dem, der er 

svagere end dem selv (Ritualet kapitel 110). Moses gør det samme, da han 

prøver at forlige de stridende parter, som er typer på Horus og Sut. Den, der 
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slår på klippen ved solopgang, når dagens vande endnu engang frigøres. 

Gryets vand kaldes Tefnuts vande, som Shu's søster drikker af i overflod. I 

Mosebog er det Miriam, der sørger for, at vandet kommer til Israels børn. 

Miriam var Moses søster, som Tefnut var Shu's søster. 

Shu-Anhur er også prototype for Moses som lovgiver. Han er guden for de 

skrivelser, i hvilke Ra's åbenbarelser blev gjort menneskene bekendt. Det 

samme skete gennem Moses. Der siges, at Shu arbejder i bopladsen for 

Seb's bøger (på jorden). Det er for Shu-Anhur, at Ra, som er over alle guder 

og elementers kræfter, åbenbarer sig som Huhi - Den Evige. Shu-Anhurs 

substans blandes med Ra's, for at han kan være Ra's intermediære kraft. 

Moses var ligeledes mellemmand mellem Gud og folket. Legenden 

fortæller, at Moses blev taget bort fra bjerget, og hvis han der er identisk 

med den gud, som repræsenterer åndekraften for den opgående sol i 

solmyten, da ville Shu-Anhur forsvinde, når vinden hørte op. Hvis vinden 

eller åndekraften var meget stærk, som et uvejr, da ville han forsvinde som 

Djævelen i en stærk vind. Der fortælles bogstaveligt, at Moses døde på 

toppen af bjerget. altså det højeste punkt i det lavere Amenta. Når 

åndekraften, som har været til stede i lavere Amenta eller det fysiske plans 

nat, mødes med den opgående sols åndekraft, da dør Shu-Anhur på toppen 

af bjerget, fordi hans åndekraft forenes med Ra's eller opgår i den, så hans 

substans blander sig med Ra. Ligeså sker det i mikrokosmos. Når den 

nedkastede sjæl når så højt i sin udvikling, at den mødes med Helligånden i 

sig selv, da opgår den nedkastede sjæl i den højere og dør som lavere sjæl. 

Den dør for at leve evigt i den højere. Dette liv i den højere sjæl eller i det 

åndelige legeme som Paulus taler om, leves i det forjættede land som er 

himlen, åndernes land, og som aldrig bliver fysisk land. Det er den højere 

sjæl, der ligesom Joshua fører sjælen frem i dens kamp for at være den, der 

besejrer de syv ånders kræfter, indleve sig i dem og blive deres herre frem 

for deres tjener. Disse kræfter, som bor i det forjættede land er symbolsk 

fremstillet i de syv stammer, som boede i landet og som israelitterne skulle 

overvinde. Disse syv stammer eller kræfter går igen i alle religioner, som 

de syv øverste.Det er disse syv, der står for hver af de syv udviklingsstråler. 

Moderen de frembringes af er Ursubstansen, som kaldes ved forskellige 

navne i de forskellige religioner. Hun kaldes Ogdeas, Sophia, Jord, 
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Jerusalem, Babylon og så videre. Jerimias identificerer Jerusalem som den 

gamle moder, der fødte syv sønner, og som var moder til de unge mænd: 

'hun, som havde født syv og nu opgiver ånden'. (Jer. 15 kap. 8) 

At opgive ånden er at opgive livet, og hun havde opgivet sit liv for at give 

liv til syv kræfter, der delte hendes substans imellem sig, så hun blev til syv 

mødre, der ægtede syv mænd eller kræfter. Hun selv eksisterer da ikke 

mere som enhed. Denne moder til syv viser sig også i Åbenbaringen, som 

den store skøge, der er moder til de syv konger symboliseret ved soldragens 

syv hoveder. I den tidlige skabelse frembragte den store moder altså syv 

børn som er naturkræfterne i al mytologi. De fremstilles forskelligt under 

forskellige typer, fordi kræfterne var virksomme eller født i forskellige 

fænomener på forskellige plan. Vi finder dem i grupper på syv slanger, syv 

aber eller ildånder, syv sjakaler (hunde), syv krokodiller, syv flodheste, syv 

ørne, syv tyre eller syv lam, og alle bliver de sønner af moderen i de 

forskellige myter og eventyr. I Bengal eksisterer et eventyr om en lille 

dreng, der blev ammet af syv mødre. Denne kan sammenlignes med Horus 

som tyren, der blev frembragt af syv køer. Køerne blev også billede på de 

syv Hathor, der præsiderer over barnet som syv skæbner i den ægyptiske 

teologi. De typiske syv mødre eksisterer også i fødselsevangeliet i 

kristendommen, hvor der står, at jomfru Maria blev opdraget sammen med 

syv andre jomfruer i templet. Der er ligeledes syv kvinder i forbindelse med 

Jesus i evangeliet. De syv elementkræfter som den store moder frembragte 

er hos ægypterne de syv Ali, hos fønikierne de syv Elohim, hos Assyrierne 

de syv former for Ili og hos israel de syv Elohim, Kabiri eller Baalim. De 

syv blev sammen med den store moder guddommeliggjorte og overgik i 

astronomisk mytologi som de syv store ånder med Anup (Sut, Set eller 

Satan) ved polen. Skøgen i al mytologi er den store moder, Ursubstansen, 

som ægtede sine egne børn, altså indgik forbindelse med elementkræfterne, 

der udsprang af substansen. I Åbenbaringen siger Johannes: 'Der kom en af 

syv engle, som havde de syv skåler og talte til mig og sagde: Kom hid, jeg 

vil vise dig den store skøges dom, hun som sidder på mange vande, og med 

hvem jordens konger har besmittet sig'. Jordens konger er de syv 

planetånder, som samtidig var moderens børn og ægtefæller. Videre står: 

'Jeg vil åbenbare dig kvindens mysterium, og dyret, som bærer hende, og 
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som har syv hoveder og ti horn. Dyret, som du så, var og er ikke og er ved 

at komme op af afgrunden og gå i fortabelse'. Når en af kræfterne ophører 

med at være virksom eller den mest virksomme, synker den ned i 

afgrunden. Det vil sige i hviletilstanden, som er mørket og derfor betegnes 

ved afgrunden. Derfor kommer dyret også op af afgrunden, fordi dyret er en 

af de syv ånder, der i sin form som elementkraft stiger frem af mørket. Den 

kommer som elementkraft ikke som sjæl. Når det er sjælen der fremstilles 

for de syv, er det som guder. Det er ikke sjælen i elementkraften, der går til 

grunde eller forsvinder i afgrunden, det er elementkraften, typisk fremstillet 

som et dyr. De syv hoveder på dyret er de syv planettilstande og de ti horn 

er de oprindelige ti zodiaktegns kræfter. 'Dyret, som du så var og er ikke', 

er en fremstilling af polens præcision, der skiftevis sætter en ny af 

planetkræfterne i virksomhed, som er den, der frembringer stoflig tilstand 

og som sammenlignes med dyret. Derfor var den foregående tilstand og er 

ikke mere, mens den næste er ved at komme op af afgrunden, nemlig når 

polen nærmer sig næste stjerne og får denne som kraftcenter. Denne stjerne, 

som kommer op af afgrunden, skal også gå i fortabelse. Det vil sige, den 

skal fortabe sig i processionscirklen og vige pladsen for den næste. Derfor 

kan der siges, at de både er og ikke er, og at de går i fortabelse. De går i 

fortabelse, men de går ikke til grunde. Hver af dem er stadig dyret eller 

dyrekraften - eller rettere elementkraften symboliseret som dyrekraft - der 

holder kloderne i deres aksestilling og som bliver center for den polare 

indstrømning. 

I mytologien bliver sønnerne altid deres moders ægtefæller. Den ældste er 

altid den første (hos inkaerne i Peru skulle tronarvingen ægte sin ældste 

søster). Ursubstansen befrugtes af elementkræfterne, og den første kraft er 

den ældste, som forener sig med moderen eller den ældste søster, nemlig 

den første differentiation af substansen. 

En forandring fra afstamning fra Moderen til afstamning fra Faderen, 

forekommer i den ægyptiske mytologi, fra tiden hvor Ptah, Atum Ra's 

fader, viser sig. Moderen var den første, Ursubstansen. Dernæst kom 

søsteren, den differentierede substans, og derpå brødrene som de kræfter, 

der befrugtede substansen. Forud for Ptahs dynasti var der syv brødre født 

af den syvfoldige moder, og endnu var ingen Fader individualiseret. Det vil 
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sige, at de syv kræfter skal være samlet under et, for at Ptah, den ene gud, 

kan manifestere sig. Moderen er først, derpå de syv og elementkræfterne, 

og resultatet er den ottende, Ptah, den sidste som lå bagved den første. 

Derfor er Gud alfa og omega, begyndelse og ende. Ptah er den, der udhuler 

Amenta for Ra. Det vil sige at Faderens første aspekt baner vej for det 

tredje, som er Helligånden. I mikrokosmos er Ptah bevidstheden, der 

arbejder gennem hjernen, og derved baner vejen for sjælen som bevidsthed 

på et lavere plan. Bevidstheden i mikrokosmos er den førende, når den først 

er skabt, men de syv elementkræfter må nødvendigvis først træde i 

virksomhed, før den kan manifestere sig. Ptah er den samme som Vulkan 

eller Hæphæstos, og han er også Kains prototype. Han er den store 

verdensarkitekt ligesom hjernens jeg-bevidsthed er den arkitekt, der 

opbygger mikrokosmens verden. I makrokosmos fremstilles tegnet Aries, 

lammets tegn, som hovedet og i mikrokosmos er det samme tilfældet. 

Det var de ti forskellige planetånder, der skulle danne vort solsystems 

logos' legeme, og de arbejdede på de fysiske tilstande ud af kaos. De 

arbejdede udefra først, gennem dyrekredsen på solsystemets boble. 

Prototypen for kræfterne er konstelleret i den lille bjørn, og der hvor 

bjørnen eller bjørnens hi omtales i Biblen, hentydes der til dette mystiske 

symbol. Da kræfterne således begyndte at arbejde på og danne systemet 

udefra, begyndte de at danne de trin, der giver udtryk for de kræfter, som 

arbejder gennem vore planeter. De arbejder fra den fineste tilstand til den 

tætteste, og når først de har dannet de tætteste tilstande, eller det fysiske 

apparat, kan bevidsthederne træde i funktion på dette plan. Bevidstheden 

var hele tiden tilstede, men kunne ikke fungere, før den havde noget at 

fungere i. Ligeså var det med mikrokosmen eller mennesket. Kræfterne, der 

byggede legemet op, var tilstede før bevidstheden, først i embryoet og 

dernæst i barnet til dets syvende år. Bevidstheden fungerer ved hjælp af 

hjernen, som er Ptah, der beskrives som den ottende. Ptah er vort 

solsystems hjernebevidstheds vilje, i mikrokosmos er han vor vilje. Hos 

barnet arbejder de syv kræfter på at bygge legemet. Først i det syvende år 

begynder bevidstheden, eller barnets jeg-kraft, helt at tage herredømmet, så 

det kan beherske det legeme, der er bygget til det. Opbygningen foregår 

mekanisk efter det mønster som sjælen har indbygget i sig selv gennem 
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tidligere inkarnationer. Her efter vil Ptah eller viljen træde til og dirigerer 

fremad. At arbejdet kan dirigeres godt eller dårligt ses af de forskellige 

mere eller mindre sunde legemer, vi ser omkring os. Viljen til at 

overanstrenge sit legeme, overanstrenge organerne, viljen til at spise usund 

føde, der ødelægger organerne. Først når Ptah fuldkomment kan udføre sit 

arbejde, er han den fuldkomne vilje. Det, at Kristus er født i et menneske, 

er det samme som, at den guddommelige vilje er trådt i kraft og føder 

guddommelighedens spire i sjælen. Viljen baner da vej for Helligånden i 

følelseslegemet, omdanner begæret til guddommelig kærlighed, vender 

egoisme til kærlighed for andre. 

Den guddommelige er det lam, der hae været slagtet siden verdens 

grundvold er lagt, og dette slagtede lam, kaldes således, fordi dyrekredsens 

tegn Aries, lammet elle vædderen, er brugt som symbol for denne kraft i 

alle religioner. Det er Aries med den mystiske planet Vulkan (Ptah eller 

Hæphostos) som symbolsk hersker i dette tegn. Viljen er den eneste, der 

kan udhule Amenta for Ra, udhule stofsjælen for ånden og bane vej for den. 

Da sjælen opstod af sin kim i tidernes morgen, var det viljen i kimen, der 

ville have sanser og organer. Viljen  viser sig på de tidligere trin som 

begær. Først når arbejdet er helt færdigt, er Ptah helt færdig som gud, thi 

den hellige ånd kan ikke fylde os helt, før vi er nået til at blive fuldkomne, 

og indtil da må Ptah arbejde på at berede pladsen for Helligånden. Jesus 

siger flere steder, at vi alle skal blive fuldkomne og Faderen lig. Ptahs 

første hjælpere er Horus-Osiris, symboliseret i zodiaktegnet Taurus, tyren, 

og derfor fremstilles de som tyren og tyrekalven. På den tid, hvor Tyrens 

mystiske kræfter er de førende, bliver systemets frelsende princip 

fremstillet som en tyr, da var tyren det hellige dyr. Senere, da udviklingen 

ved progressionen skred videre frem, blev det Aries, vædderens tegn, derfor 

blev de kristnes frelsende princip fremstillet som vædderen eller lammet. 

Kristus blev kaldt lammet, ligesom Horus blev kaldt tyren eller tyrekalven. 

Når Osiris eller Faderen giver sig hen i sit system, da begynder 

skaberakten. Det er tonen, der klinger i rummet. I mikrokosmos 

symboliseres dette ved stemmen, der har sit sæde i struben. Stemmen er det 

hos mennesket, der giver udtryk for tanken og skaber billeder i andres 

bevidsthed, ligesom tonen i rummet gav udtryk for Guds tanke. Med lydene 
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i stemmen fremtryller mennesket sine egne tankebilleder i andres 

bevidsthed eller i andres tankesubstans. Når en menneskestemme siger 

'rose', da ser de, der forstår sproget en rose i deres bevidstheds 

billedsubstans. Bevidstheden opbygger hjernen som det fysiske apparat, 

den arbejder igennem, og denne hjerne er den fysiske mejsel, som 

bearbejder stoffet. Den er værktøjet, der opbygger Salomons mystiske 

tempel, så der hverken høres lyd af hammer eller mejsel. Det 

færdigbyggede tempel er det fuldkomne menneske med alle sine 

fuldkommengjorte legemer - både fuldkomment fysisk legeme, 

fuldkomment æterisk legeme, fuldkomment følelseslegeme, fuldkomment 

tankelegeme og de tre højere principper fuldkomne, så alle Ra's syv sjæle er 

fuldkommengjorte i sjælen. Det fysiske legeme er det mystiske tempels 

forgård sammen med den æteriske dublet. Det astrale og mentale legeme er 

den indre gård, og de tre højeste principper er det allerhelligste, hvor kun 

ypperstepræsten, ånden i os, kan gå ind og nyde de mystiske brød, der er 

symbol på de syv ånders kræfter. 

Den fysiske hjerne i sin stoftilstand er symbolsk fremstillet i zodiaktegnet 

Canser, Krebsen, med Månen som herskende planet. Dette tegn blev 

fremstillet som billen eller skarabæen hos ægypterne, og dette symbol blev 

også brugt for Ptah. Når vejen er banet kommer Ra eller Helligånden fra sin 

tilbagetrukne stilling frem på skuepladsen, og dette er fremstillet som det 

næste tegn Leo, Løven, i dyrekredsen med Solen som hersker. Helligånden 

stiger da ned i stoffets verden og overskygger den. Dette er beskrevet som 

Jomfruen, der bliver overskygget af Helligånden, så hun føder det 

guddommelige barn. Stoffet bliver frugtsommeligt og føder sjæle ind i 

verden. Disse sjæle er Jesus. Jomfruens tegn er symbol på denne 

undfangelse, og det næste tegn Libra, Vægten, er fødslens tegn, der hos 

ægypterne er afbildet som en vægt, hvor det nyfødte Horusbarn ligger. 

Horus er fremstillet som Hermes, Merkur, og planeten Merkur bliver derfor 

den symbolske hersker i dette tegn. Vandmoderen Venus i jomfruens tegn, 

eller Maria eller Isis, undfanger og føder Horus, som bliver mellemmand 

mellem det guddommelige og det menneskelige. Denne post som 

mellemmand må nødvendigvis være en slags afbalanceren, vejning, og 

derfor er vægten brugt som symbol derpå.  
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Kristus i mennesket, det guddommelige i mennesket, er mellemmand 

mellem Gud og menneske i ham, mellem den højere og lavere sjæl, derfor 

siger Jesus: 'Der kommer ingen til Faderen uden ved mig'. Det er Horus 

eller Kristus, der engang bringer harmoni tilstede, den der skal afbalancere 

stoffets og åndens verden. Dette sker når konstellationen Libra træder i 

virksomhed, når de fire elementer er dannet, de elementer som er den 

stoflige verdens piller, nemlig: Ild-elementet, luft-elementet, vand-

elementet og jord-elementet. Disse fire elementers sjæl skal danne basis for 

denne guddommelige Horus eller Kristus-sjæl. 

Blodet er udtryk for liv, og de fire elementers liv er de fire elementers blod. 

At give sit blod er at give sit liv. Når Kristus siger: 'Dette er mit blod', så 

menes der et åndeligt liv, der skal nydes for Kristus-sjælens vækst i enhver. 

Dette liv var udgydt i systemet for enhver, og disciplene drikker det 

symbolsk i vinen. Disciplene er de tolv kræfter, der indsuger dette liv 

udefra og på den bliver apostle og således bliver dem, der sender det videre. 

De tolv himmeltegns symbolske kræfter eksisterer i kraft af dette 

livsprincip, og de nyder det stadig til livets ihukommelse. Ligesom også 

mennesket, når det nyder åndelig føde, drikker af den symbolske vin, det 

vil sige alt, hvad sjælen optager af bevidsthedsføde, der fremmer sjælens 

vækst imod sin fuldkommengørelse. Vinene er kun det fysiske symbol på, 

at Egoet skal nyde den guddommelige vin Guds blod eller Guds liv, der er 

Guds visdom. Guds blod eller liv er i hele Universet, ikke alene i druen. 

Guds sjæl dvæler i alle ting. Blodets sjæl er en forening af de fire 

elementers sjæl, og Osiris-Horus sjælen ligger i os som de fire elementers 

sjæl. Osirislegemet, Jesu legeme, er de fire elementers sammensætning i os, 

samt forståelsen af dem, som ligger gemt i vores underbevidsthed. Isis, 

eller substansen i elementsjælene, er blodmoderen og hun er moderen til 

vor permanente sjæl, det vil sige til den permanente sjæls fosterleje. Isis er 

den samme som jomfru Maria. Gud, Osiris, og substansen yder tilsammen 

sjælekimen: 'Guds sperm eller sædkim', og de fire elementkræfter er dem, 

der ligesom bygger Guds sæd eller embryo op, og uddrager den af 

substansen. I disse sædkim ligger Horus eller Kristus gemt, men endnu 

blind, døv og stum, sådan som Horus er fremstillet i sit første komme. 

Kisten, hvor Osiris ligger begravet er stoffet, og dette er symboliseret ved 
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alteret, hvor Osiris ligger omviklet med stoffets slør, mumiebåndene, 

balsameret eller salvet som symbol på det blod, det liv, som Osiris har ofret 

for os. Osiris eller som Jesus har ofret sig for os, nemlig ved at lade dem 

selv dø eller indbinde i stoffets hylle og fængsle i elementerne for at vi 

kunne udvikle os. De har udgydt deres blod, deres liv, sjæl eller 

oprejsningskraft for at give os oprejsningskraft og genoprejsningskraft. De 

gav deres liv til sjælekimene. 

Vores personlghed er den lavere del af os i modsætning til vores 

individualitet, som er den højere. Vor personlighed er den kiste, hvor Osiris 

ligger begravet eller den klippe, hvor Kristus ligger begravet og venter på 

opstandelse. Vor personlighed er alteret, hvorpå det evige liv, symboliseret 

ved vin og brød, lægges. Dyrene, der blev ofret på alteret er symbol på de 

lidenskaber og begær, det dyriske i os, vi skal ofre på vores personligheds 

alter, for at kunne genoprejse mumien i os eller den begravede Jesus. 

Derfor foregår ofringen af dyr altid på alteret. Det er ikke levende dyr, vi 

skal ofre, men dyrene i os selv. Vi skal ikke alene ofre dem som legeme, 

men også deres sjæl. Vi skal ofre deres blod som bevis på, at de er helt 

døde. Det er de først, når blodet eller livet i dem er ofret. Kun ved at 

udgyde lidenskabs og begærdyrenes sjæl eller blod i os, kan vi udrydde 

dem. Brødet, der brydes, symboliserer Guds legeme eller substansens sjæl, 

der er brudt og delt ud i tusinde fragmenter, gennem de tolv apostle eller de 

tolv kræfter symboliseret i zodiaken. 
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Sjette kapitel  

Forstår man, at der til skabelsen af et menneske er tre dele nødvendige - 

stof, sjæl og ånd, de tre Paulus omtaler så ofte - da er stoffet det jomfruelige 

princip, der bliver befrugtet af ånden og frembringer den højere sjæl. Den 

lavere sjæl i den stoflige tilstand og tæthedsgrader er symboliseret i 

jomfruen eller kvinden, også som Isis eller Venus, og først når den hellige 

ånd overskygger hende, kan hun undfange. Hun kan ikke undfange før hun 

har nået til sin modenhedsalder. Sjælen kan i marokosmen kun undfanges, 

når himmeldronningens blod flyder, det vil sige, når de fire elementer, som 

er bundne i stof, bliver levendegjorte eller virksomme i stoffet. Substansens 

liv er Marias blodsjæl (stoffets blodsjæl), der direkte gør liv muligt for 

lavere manas, altså den nedkastede del af sjælen eller den del af sjælen, der 

er bundet i stoffet, og indirekte også livgiver de højere manas, den del af 

sjælen der forbliver på de højere plan på grund af sin beskaffenhed. 

Blodsjælen giver de fire elementer liv. Menneskets fysiske legeme er 

sammensat af ild (varme), luft, vand og jord, og først ved denne 

sammensætning er jomfruen nået til sin menstruationstid i os. Da bliver 

livet eller blodet virksomt. Når dette punkt er nået overskygger ånden 

hende, og hun føder eller frembringer den menneskelige sjæl eller Horus 

eller Jesus (blodsjælen), der endnu ikke er Kristus. Hun undfanger, hvilket 

vil sige at sjælsgnisterne på et højere plan, Guds sperm, inkarneres i stof og 

fødes som Jesus, der er den menneskelige sjæl, der skal udvikle sig til 

Kristus eller den åndelige sjæl. Det at være en sjæl er at være født af den 

himmelske sjæl eller af det mystiske blod. Den himmelske Jesus må bindes 

i stof og deles ud i mane dele, der er menneskesjæle. Den himmelske Jesus 

er Osiris, og de mange dele er det nydte nadverbrød, det, der symbolsk 

nydes i den hellige nadver. Vi er hver især et stykke af dette brød, Jesu 

legeme, og i dette, altså i hver af os, skal dette store drama gentages. Det er 

inden i os, at Kristusmysteriet skal foregå. Vi skal nyde brødet til hans 

ihukommelse. Den del, der er blodsjæl i os, altså astralsjæl, er Jomfru 

Maria i os. Hver sjæl skal nå sin modenhedsalder, så dens blod kan flyde. 

Det vil sige, at den skal blive levende, så den bliver i stand til at undfange, 

ved at den hellige ånd overskygger den. Af sjælen bundet i stof, altså af 

jomfru Maria, fødes jegkraften eller den guddommelige jegbevidsthed, der 
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er Jesus men ikke Kristus. Dette, fordi det først er når kraften er helt 

guddommelig, at den står som triumferende Kristus, der er forenet med 

Faderen. Der står, at Maria undfangede, før hun var sammen med 

tømmermanden Josef. Tømmermanden Josef er vor planetånd, der har 

tømret vor klode, og i den store Ursubstans var sjælen allerede undfanget 

før vor klodes fysiske tilstand var nået. Guds sperm var i hele rummet, og 

den var ved at udvikle sig fra sin embyotilstand ved Helligåndens kraft. 

Barnet, sjælen, fødes før de to drager til Ægypten. Det vil sige, at 

Ursubstansen, Maria, med vor planetånd, Josef, fortætter sig til fysiske 

tilstande; vor klode. De har barnet med sig i denne fortætningsproces. 

Menneskets sjæl er med. Sjælen er den genoprejsende kraft i os, der fører 

os gennem Ægypten til Nazareth, den fører os til himmelske tilstand 

gennem det Røde Hav, som er vort begærs hav. I dette hav skal hele 

Ægyptens hær, som er de fysiske tilstande og  begærs herskere, druknes, før 

vi kan komme til det forjættede land i fuldkommen tilstand. Når vi er nået 

til dette stade, vil vi de tolv zodiaktilstande i os også være 

fuldkommengjorte og disse symboliseres ved de tolv stammers 

fuldkommengørelse i de tolv apostle. Vi må fødes og omskæres åndeligt, 

det vil sige, vor selvstændige skaberkraft må frigøres. Egoet bliver ved 

denne omskærelse begavet med den vilje, der skal føre det til 

gudetilstanden. En sådan sjæl bliver omskåren i Kristus, som Paulus siger. 

Hos Jesus sker omskærelsen i templet på den ottende dag, altså efter de syv 

planettilstande er indlemmet og grundlagt i ham, som i os. Dette vil sige, at 

de syv kræfter er vakt til live i sjælen. De er de syv guds ånders kræfter i 

vort fysiske legeme såvel som i vort astrale og mentale legeme. Disse syv 

kræfter arbejder i vort fysiske legeme gennem hjerte, hjerne, milt, lunger, 

nyrer, lever og galde. De er ikke organerne men de kræfter, der arbejder på 

deres specielle måde igennem dem, og som har bygget dem op i tidernes 

løb. 

Der går tolv år, før Jesus fremstilles i templet. Templet taler han senere om 

som sit legeme, og det har altså taget egoet tolv mystiske år at bygge sit 

legeme op. De tolv evolutionsstadier er symboliseret i de tolv zodiaktegn. 

Når disse er gennemgået kan Egoet fremstilles i templet eller i sit legeme, 

og et sandt Ego er meget vist, thi det ved, hvorledes funktionerne i legemet 
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skal foregå. Det ligger som erhvervede evner i underbevidstheden. 

Tømmermandens hus er vor klode, hvor Jesus, sjælen, bliver og lærer 

tømmerhåndværket. Egoet lærer at sammentømre eller opbygge sin egen 

mikrokosme. Alt inden for zodiaken er Faderens hus, den himmelske 

Faders hus, vor klode var tømmermandens hus, derfor var Jesus i Faderens 

tjeneste. At være i Faderens tjeneste er at udføre de kræfter i sin 

mikrokosme, som den mystiske Jesus udfører i sin makrokosme. Når de 

tolv zodiakkræfter er indlemmet i Egoet, da bliver Egoetfuldvoksent. 

Derfor forvandles Jesus fra en tolvårig til en mand i sin bedste alder og 

skaberkraft: Den trediveårige mand, det trefoldige menneske. Menneskets 

mystiske tal er ti. Derfor bliver det trefoldige menneskes tal 30. Dåben 

foregår ved dette tidspunkt. Da tager Kristus bolig i Jesus eller ånden stiger 

ned over ham, symboliseret ved duen. Dette sker gennem renselse ved 

Jordans vand, der udgydes over ham af Johannes Døberen, der siger om sig 

selv: 'Jeg er en røst'. Jordan deler Israel i to dele, ligesom det mystiske ord 

hos ægypterne var delt i to dele, og når sjælen fuldstændig forlader Suts 

eller Satans rige, da stiger den ned i Jordans vande og op på den anden side. 

Dåben med ild, udført af Kristus, åndens dåb, befrier sjælen for de sidste 

slagger af urenhed, og dette kan kun Kristussjælen. Alt arbejde må komme 

indefra, fra den indre Kristus, der uddriver de forskellige købmænd af 

templet, uddriver dem af legemet og sjælen. I sjælen er duekræmmerne 

dem, der vil gå på akkord med de hellige ting og vil vindefordel af deres 

åndelighed, thi duen er symbol på ånden. Den, der giver sig af med 

åndelige ting for egen fordels skyld, er en duekræmmer, der besmitter sin 

sjæls helligdom. 

Jesus fristes i ørkenen, og den ørken hvert menneske må gennemvandre er 

det sted, hvor sjælene fristes på det fysiske og astrale plan. Det er i 

menneskets egen sjæl fristelsen finder sted. Det er Saturnprincippet, det 

materielle princip i enhver, der er fristeren. Dette princip er en af de 

guddommelige syv, der optræder som frister for at prøve sjælens 

modenhed. Det er ikke en frister, der ønsker at sjælen skal falde, men en 

frister, der udfører sit arbejde i evolutionens tjeneste, fordi sjælen, så længe 

den ikke er fuldkommen stærk over for enhver fristelse, ikke er moden til at 

gå videre på vejen til den højeste fuldkommengørelse. Hvis sjælen lader sig 
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friste til at bruge sine evner og sin udvikling til sine egne formål, når den er 

højtudviklet, da fristes den til at slå ind på den sorte magis vej. En sjæl når 

altid til det punkt i sin udvikling, hvor den skal stilles for rådet, og døden på 

korset er symbol på den nødvendige bortdøen fra fysiske tilstande. Den 

fysiske tilstands kors holder sjælen fastnaglet indtil den fysiske tilstand 

ikke mere har magt over sjælen. Jesus forudsiger Jerusalems ødelæggelse. 

Dette omhandler ødelæggelsen af hans mikrokosme og vort solsystems 

makrokosme, samt deres åndelige genopståen, som Det Nye Jerusalem.  

Hver af os bliver engang et sådant nyt Jerusalem, og hvort system bliver det 

i endnu højere grad. Der bliver tolv porte, tolv grundsten i dette nye 

Jerusalem. Grundstenene fremstilles som ædle stene for at vise, at de tolv 

zodiaktegn er åndeliggjorte. Blodsjælen har udført sit hverv, når det fysiske 

er overvundet og den åndelige forvandling finder sted. Derfor er den 

korsfæstede Kristus side gennemstukket, og der flyder blod og vand fra 

hans sår. Det er blodsjælen, der flyder bort, og Kristussjælen alene bliver 

tilbage. At dette kun sker symbolsk viser udflåddet af blod og vand. Der 

flyder ikke blod og vand af en døds sår. Tabernaklet er helligdommen, 

hvori sløret sønderrives, og symbol for sjælen. Forhænget er de fysiske 

tilstande slør, der sønderrives, når sjælene trænger ind bag stoffets slør. 
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Syvende kapitel 

Som et resume af de syv ånder i forskellige stillinger følger følgende liste. 

De syv elementkræfter fremstilles af ægypterne som dyretyper: 

1. Mørke, Sut, er dragen.  (græsk Saturn eller Kronos) 

2. Lys, Horus eller Sebek-Horus, er krokodillen. (græsk Hermes) 

3. Luft, den åndende kraft Shu, er løven.  (græsk Jupiter eller Zeus) 

4. Ild, Ra, er Uræusslangen.  (græsk Solen eller Apollo) 

5. Jord, Seb, er gåsen. 

6. Blod, er Horus som kalven (græsk Månen) 

7. Mennesket er Horusbarnet. 

*********** 

1. Sut - mørke  

2.  Horus - lys 

3. Shu - luft 

4. Nnu(Hapi) - vand 

5. Seb(Tuamutef) - jord 

6. Khabsenuf - ild 

7. Horusbarnet - blod 

Elementkaften mørket blev fremstilet som den kraft, der opsluer alt, nemlig 

mørkets drage. Mørket er altfortærende, fordi alt forsvinder i det. 

Vinden eller luftens kraft blev fremstillet som en brølende løve, vandet som 

en krokodille. Lys eller solstrålens stik som slanger, ildånden ved den 

ildåndende abe, manddom ved tyren, kvindelighed og moderskab ved koen. 

Guderne og de herlige som blev tilbedte var: 

1. Den store ene Gud Osiris 

2. De syv naturkræfter eller guder 

3. De hedengangnes ånd 
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Ordenen og udviklingen var: 

1. Elementerne eller den dyriske naturs kræfter 

2. De astrale ånder 

3. Den ene store Gud over alle, som blev fremstillet i den kamtiske 

treenighed som var: 

 

 Asar-Isis i stof 

 Horus i sjæl 

 Ra i ånd 

Tilsammen var disse den ene store Gud Osiris 

Hos de kristne bliver dette til: 

1. Jomfru Maria i stof 

2. Jesus Kristus i sjæl 

3. Helligånden i ånd 

 

Tilsammen var disse den treenige Gud eller den treenige 

guddommelighed i hver af os. 

 

Mørke og lys er tvillinger, og de er tvillingerne på Isis arm. Sut 

symboliseres ved den sorte fugl og Horus ved den hvide eller gyldne ørn.  

De er sammenstillet med ryggen mod hinanden som mørke-lys, nat-dag. 

Af de allerførste elementkræfter er hvidt symbol på ånd, sort på stof. Den hvide 

sten er symbol på den evige ånd ( i Åbenbaringen). At forvandle sort til hvidt er at 

forvandle materialisme til åndelighed.  

Det rindende vand blev betragtet som levende i sammenligning med det stille 

stående vand, som er dødt. Derfor sammenlignes  åndens livskraft med kilder, 

floder, bække og så videre. Det rindende vand er symbol å fornyelse, derfor 

symboliseres livet i vandet, åndens vand, også ved fiskene. Livet i jorden 

symboliseres ved dyret eller træet, livet i luften ved fuglen og livet i ilden ved 

salamanderen. 
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Den syvende af de syv elementsjæle var hos ægypterne menneskelig. Dette 

fremstilles som Horusbarnet, der blev leder af de syv ligesom Ptah på et tidligere 

trin blev leder af de syv. For hvert trin evolutionen skrider frem, fremstilles lederen 

under en ny form. De syv elementkræfter blev  Atum-Ra's, Adam Kadmons, syv 

sjæle. Når den afdøde indgik i Anups hus ved Annubjerget (Nirvana eller den 

syvende himmel), da siger han til Osiris: 'Se mig, jeg kommer til dig og har 

udbåret mine former og sammensat dem'. Det vil sige, de syv dele, hvoraf den 

permanente sjæl er sammensat. De svarer til menneskets syv principper, som de 

omtales i Secret Doctrine. Disse er, når der begyndes med den højeste: 

1. Ka 

2. Khu 

3. Sahu 

4. Sekhem 

5. Det åndende hjerte 

6. Ba eller den lyse skygge 

7. Khabit eller den mørke skygge 

I Amentas hus beder den afdøde: 'Hold ikke min sjæl fængslet, hold ikke min 

skygge i arrest. Lad den ikke blive fængslet af dem, der fængsler de dødes skygger. 

Lad vejen være åben for min sjæl'. Dem, der fængsler de dødes skygger, er de 

begær og lidenskaber, der binder Egoet til inkarnation på det fysiske plan, og 

skyggerne er de fysiske og æteriske legemer, den æteriske dublet eller odlegemet. 

Når sjælen i Annus bjerg, himlen, fremstiller sig med de syv dele af sig føjet 

sammen, vil det ikke sige, at han indgår i himlen i et fysisk legeme, men at han er i 

stand til at opbygge og benytte et fuldkomment fysisk legeme og æterisk dublet. 

Hvis han er nået til dette trin i sin udvikling, kan han være i direkte forbindelse 

med de oversanselige verdener, selv om han benytter den mørke skygge og den 

lyse skygge, som er det fysiske og æteriske legeme, altså selv om han er i fysisk 

inkarnation. Det, at vandre gennem dødens skyggers dal, er at vandre igennem 

tilværelsen på det fysiske og æteriske plan. Det er her på vor klode, at dødsdalen er, 

og ikke nogen andre steder. Det er først når den æteriske dublet er bygget helt op, 

at menneskelig status er nået. Derfor fremstilles Ba, den lyse skygge, som den 

menneskehovede sjæl. Uden denne ville tænkning på det fysiske plan overhovedet 

ikke kunne finde sted, og uden tænkning på dette plan ville mennesket kun kunne 

leve et dyreliv her. Den lyse skygge eller den æteriske dublet er nemlig 

tankelegemets nedkastede form. Det næste af principperne var hos ægypterne Hati 

eller det åndende hjerte, som er livsprincippet eller prana. Derfor beder den afdøde 

om at få et nyt hjerte, det vil sige, han beder om at få nyt liv under hvad form det 
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end kan være, enten som guddommelig adept eller på vej til guddommeligheden. 

De syv dele af Osiris eller Gud Fader, som ligger sønderlemmet i os, er de syv 

principper eller de syv ånders kræfter, og før vi kan få dem levendegjort, 

fuldkomne og sammensat i et harmonisk hele, er vi ikke den levende Osiris eller 

Horus eller Kristus; sønnen som er et med Faderen. Tager man principperne 

sammen med deres stoflige tilstandsformer, da bliver der syv mandlige og syv 

kvindelige dele, som er de sønderlemmede dele af Osiris, der omtales som de første 

14 månefaser, hvor månen er i tiltagende. Der bliver andre 14, når den er i 

aftagende. Derfor er den døde Osiris, der eftersøges af Isis, fremstillet i månens 

tiltagen og aftagen. En gang hver måned er isis og Osiris forenede, stoffet er helt 

forbundet med kraften, og dette fremstilles billedligt, når månen er fuld. 

Det fjerde princip er Sekhem, der tales om som et sted, foruden det er et princip. 

Det er det sted, hvor Osiris eller Horus led, og som svarer til begærs eller 

følelsessjælen hos mennesket. Osiris vågnede i Sekhem, man kan også tænke sig 

Osiris som hver af os,  hvor han så herrens billede eller lignelse. Hans herre. den 

store Osiris, havde nemlig efterladt sit billede der for ham at finde. Det var hans 

eget billede, som han skulle blive, når han var opstået og forvandlet, guddommelig 

herliggjort. Ægypterne fremstillede det enkelte menneske som Osiris, der skulle 

træde frem for deres Fader, den store Osiris. Denne store Osiris billede smilede til 

manes, sjælen, solviis gennem dødens tåger, smilende for at Osirisen, 

menneskesjælen, skulle følge ham. Den, der da taler i Ritualet er i trældommens 

land. Trældommens afdelinger i Amenta er det fysiske og det astrale plan. Han var 

der, som den lidende Horus, indbundet i mumiebåndene, stoffets legeme, og han 

sad blind og hjælpeløs i det yderste mørke, ligesom sjælen gør, når den ikke har øje 

for de højere plan, og han blødte fra de mange sår, som Sut havde tilføjet ham.  

Sut eller Satan sårer Egoet gennem fysisk inkarnation og fængslen i mørkets 

tilstand, og det er her i Sekhem, sjælen på sin vej opad siger: 'Min Gud, min Gud, 

hvorfor har du forladt mig'. Han må igennem dette, hvor der ikke synes nogen 

hjælp er for ham. Det er nemlig i vore følelser vi har lidelserne, og Sekhem er 

følelsernes plan. Sekhem er et af navnene for Osirismumiens begravelsespladser, 

og det er Horus, der hjælper ham, Horus som den guddommelige del af sjælen. 

Dette er vejen enhver må passere, når han engang vil gå ud at Sekhem som en ren 

ånd ligesom Osiris. Sammenlign fortællingen om Jakob, der af sine sønner blev 

balsameret og ført til det forjættede lands grænser, hvor der står, at han blev 

begravet ved Sechem, der er det hebraiske navn for Sekhem. Sekhems marker 

svare til det, der omtales som Seket-Hetep eller fredens marker. Dette er 

frugtbarhedens oase, der er det lavere Paradis og forløberen for de højere. Sekhems 
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marker er det sted, som af så mange okkultister kaldes sommerlandet på det 

syvfoldige astrale plan. Det astrale plan har syv underplan, og Sekhems marker er 

et af dem. Det jordstykke, som Jakob gav sin søn Josef, var i Sekhem eller Sichem. 

Dette er parallelt med Sekhem som begravelsesplads, som Fader Osiris gav sin søn 

Amsu-Horus, og hvorfra han opstod som den levende mumie eller Sahu. I Sekhem 

lammer Sut den højre arm på Osiris eller Horus, og i fortællingen om Jakobs kamp 

med englen, bliver han lammet i hoften. Når den lammede arm genvinder sin kraft 

ved det højere princips hjælp, da kan Sut eller Satan slås ned og overvindes. 

Mørkets magt kan overvindes såvel som nødvendigheden af inkarnation i denne 

verden og i den astrale verden. Faderen er samtidig Faderen i ånd, derfor kan både 

Ra og Osiris siges at være Faderen, og derfor kan Ra kalde Osiris til liv ud af 

mumieformen, når guddommen i ånd forener sig med guddommen i stoffet. Horus 

er prins i Sekhem. Det er i ham at foreningen af Faderen i ånd og Faderen i stof 

sker, eller sagt på en anden måde: Foreningen af Faderen i ånd og Faderen i stof er 

ham, der kaldes Horus eller Kristus. Det samme går igen i kristendommen. Jesus er 

symbol på Faderen i stof og Helligånden er Faderen i ånd. Foreningen af dem 

begge er Jesus Kristus, forløseren. Horus vinder herredømme over Sekhemplanet, 

og som sådan opløfter han sin fader Osiris-Tat. Denne genoprejsning af Faderen i 

stof, mumien, som foretages af Horussønnen beskrives i Ritualets 18. kapitel. 

Sahu er det næste af pincipperne. Principperne hos mennesket korresponderer med 

principperne hos planetånderne og planetåndernes igen med sollogos, og disse 

kræfter fortsætter korresponderende i stadig stigende skala til solsystemer, 

universer, universkæder og så videre. Sahutilstanden opnår Osiris, når Horus 

oprejser ham af graven, og han kommer ud af graven indhyllet  sine gravklæder. 

Når den afdøde indgår i Amenta, er det for at udgå derfraigen på den anden side 

eller i det evige liv uden reinkarnationer. Derfor siger den afdøde: 'Lad mig nå 

tidsalderens land, lad miig vinde evighedens land, som du O Herre, har bestemt for 

mig'. Denne udkalden af graven i gravklæder går igen i fortællingen om Jesus, der 

kalder Lazarus ud. Taht betegnes som forvandleren i Månen, i mikrokosmos i 

hjernen, derfor antager den afdøde Tahts skikkelse eller type og bliver forvandler. 

Når Teta kommer til bevidsthed i Amenta, da siges der, at han har brudt søvnen for 

evigt, som var i Sebs boplads (Seb er Jordens sjæl eller tømmermanden Josef). Han 

har nu modtaget sin Sahu eller indlemmelsen i sig af det strålende eller skinnende 

legeme, og sammen med dette får han et nyt hjerte. 

Dette nye hjerte bliver formet af visse guder i den lavere verden i 

overensstemmelse med de gerninger den afdøde udførte, mens han levede på 

Jorden. Har han udført gode gerninger, da bliver hans nye hjerte, som er hans nye 
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liv, godt. Han tager det strålende legeme, som er dannet, træk for træk og lem for 

lem, i gudernes lignelse, indtil der ikke er nogen del af manes, der forbliver uden 

guddommeliggørelse. Der sies, at han får hår af Nnu, himlen, øjne af Hathor, 

Venus, ører af Apuat, næse af Kenti-Kas, læber af Anup, tænder af Serk, hals af 

Isis, hænder af den mægtige Tattu-herre, skuldre af Neith, ryg af Sut, fallos af 

Osiris, lår og ben af Nut, fødder af Ptah, med negle og ben fra den levende Uræi, 

ånden, indtil der ikke er noget lem, der er uden Gud. Da er der ikke længere nogen 

mulighed for at blive sendt tilbage til Jorden eller til gen-inkarnation i den gamle 

mumie. Når manes når til dette trin i sin udvikling, da siger han: 'Jeg er en sjæl, og 

min sjæl er guddommelig'. Han har da fået den evige kraft. Han får sin tale tilbage 

ved at Taht, Thot, åbner hans mund og hans øjne bliver åbnede.  

Han er i besiddelse af det nye hjerte, der beliver hans guddommelige legeme, og 

han er inkorporeret i Sahu med en sjæl, der ikke længere er bunden til Khat eller 

den døde mumie ved Amentas port, altså til stoflig tilstands tilværelse, da den døde 

mumie er de levende fysiske tilstande. Han er nu nået frem til at kunne blive 

ernæret af Osiris på den østlige side(åndens side i modsætning til vest, stoffets 

side), hvor han næres af engene med Amarantinblomsterne. Så længe Egoet er 

bundet til inkarnation er han i vesten, og at stræbe mod øst eller mod ånden er at 

stræbe væk fra det materielle mod det åndelige. Sahuen, som er den herliggjorte 

form, i hvilken den afdødes sjæl blev indlemmet for livet herefter, blev af 

ægypterne symbolsk fremstillet og konstelleret i stjernebilledet Orion, som 

sejrherre over død og mørke. Sahuen er den, som Paulus siger skal fødes i sjælen, 

Kristus, som skal gøre sig til herre over de lavere legemer.  

Det legeme, der hos ægypterne fulgte efter Sahu var Khu, det skinnende legeme 

eller som det også kaldes: Ærens legeme. Det er dette David taler om, når han 

siger, at hans Ære må fryde sig, og at hans Ære synger Guds pris. Khu fremstilles 

ved den smukke hvide fugls eller dues billede. Når manes har fået Khu indlemmet, 

da stiger han op til Faderen og er ikke mere underkastet dommerne i Amenta. Det 

er den triumferende Kristussjæl. Der står sagt til Khu: 'Du skal ikke blive taget til 

fange af dem, som er bundne til Osiris person'. Det vil sige til Osiris mumie eller 

stoffets tilstand: 'Kun himlen skal holde dig'. 

Uden Ba-sjælen er skyggen uden liv. Det fysiske legeme er uden liv, når det ikke 

opretholdes af æterlegemet. 
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Uden Sekhem mangler sjælen den uddragne form eller rejsningskraft, altså 

skaberkraft og genoprejsningskraft, da Sekhem er det astrale, hvorfra og hvori al 

skaberakt og skabergerning foregår. 

Uden Sahu, tankelegemet, mangler Sekhem bevidst liv, da tanken er den, der giver 

bevidsthed til følelser og er ophav til bevidsthedslivet. 

Uden Khu-ånden kan den afdøde ikke stige op fra kisten, stoffets legeme eller den 

nedre jords fængsel. I Ritualet, kapitel 91, har manes taget Khus fine og fulde 

skikkelse og kan ikke fængsles ved nogen af portene i Amenta, hverken når han går 

ind eller når han går ud.  Ingen af zodiakens tolv tegn har herredømme oer ham, de 

er alle guddommeliggjorte i ham. Når manes har nået til Khutilstanden, da stiger 

han op til Faderen som hans søn. Han har da fået den tilstand som beskrives i 

Åbenbaringen at: 'han lukker op og ingen lukker i, og han lukker i og ingen lukker 

op'. Ingen har magt til at lukke op eller i for ham eller forhindre ham i at vandre ud 

og ind, som han vil. Han er herre over de tolv mystiske kræfter, der er ingen af dem 

lukkede for ham. Den, so er en Khu, siger til Horus: 'O du mægtige som ser din 

Fader og som har Tahts bøger i din varetægt, her er jeg! Jeg kommer, jeg er æret 

(i besiddelse af Khu) og har fyldt min sjæl med kraft. Jeg er i besiddelse af Tahts 

skrifter, visdommen, hans kopi af Livets Bog, hans lys i Amentas mørke'. Det er 

visdommen om Gud og om Egoets guddommelighed, der oplyser jordelivet og det 

astrallivets mørke. Manes stiger op til sin Fader Ra, som er i båden (den kraft, der 

bærer de guddommelige sjæle), og han udråber stadig på ny: 'Jeg er en Khu, jeg er 

en mægtig Khu, lad din styrke blive min'. Endvidere kan en fuldkommengjort Khu 

frit træde ind i det store hus på højen, såvel som i det store hus med de syv haller. 

Hans eget Ego er det mindre hus med de syv haller, hvor de syv kræfter bor, som 

han nu er herre over. Det guddommelige hus er afdelingerne i solsystemet, hvor de 

syv haller, plan, og kræfter er tilstede. Enhver af os skal engang nå til det punkt i 

vor udvikling, hvor vi kan træde frem i de himmelske haller og råbe: : 'Jeg er en 

Khu, jeg er en mægtig Khu', og gøre fordring på den guddommelige styrke, så vi 

kan blive Gud lig. 

Det sidste af principperne er Ka. Det fremstiller en sjæl, som kom i eksistens med 

barnet, en sjæl som er næring og opretholdelse for barnet hele livet igennem i alle 

inkarnationer, og den fuldkommengjorte personlighed forenes tilslut med den. I 

templet i Luxor vises det ved Amenheteps fødsel, og det kommer frem fra Guds 

hånd. Ka er det kongelige barn, som på billeder vises at være formet af Khnum, 

formeren, på pottemagerens hjul (zodiakkræfterne). Det vogter sjælekimen fra dens 

fødsel og hele livet igennem i alle inkarnationer, og personlighedens 
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fuldkommengørelse frembringer en endelig forbindelse med hans Ka. De 

guddommelige æresbevisninger til Farao var til hans Ka og ikke til hans lavere 

personlighed. Ka er gnisten eller Guds spermatozo, Guds sædekim, sjælen, der ikke 

kan dø og som skal udvikle sig til Gud selv. På sin rejse, skal den ernære sig af den 

himmelske stjerneild, af den guddommelige Ka, der er universel. Ka var den sjæl, 

som alle de andre tilslut skulle opgå i, og det er ved hjælp af den, at manes i 

Amenta kan identificere sig og huske sit navn. Det vil sige erkende sig selv som et 

jeg. Når manes har fået den fulde Ka-skikkelse, da er jeg udviklet til den 

fuldkomne Horus eller den fuldkomne Kristus. Denne fuldkommenhed opnås i det 

øjeblik, da Khu i sin fuldkomne tilstand indlemmes i Ka, den evige gudesjæl. Ka er 

det, der kommer ned fra gud for at give liv til mennesket. I Davids Salme 7 vers 6 

står der: 'så forfølge fjenden min sjæl (som er Sahu-Sekhem) og gribe den og 

nedtræde mit liv (som er det åndende hjerte eller Prana, Hati) til jorden og lade 

min Ære (Khu) bo i støvet'. At lade Æren eller Khu bo i støvet, er at Khu 

inkarneres i et fysisk legeme. I salme 16 vers 8, nævner David 6 af principperne: 

'Jeg har stedse herren anbragt for mig, thi han er ved min højre hånd, jeg skal ikke 

rokkes. Derfor glæder mit hjerte sig (Hati, det åndende hjerte) og min Ære (Khu) 

fryder sig, ja mit kød (Khabit, den mørke skygge) skal bo tryggeligt; thi du vil ikke 

overlade min sjæl (Sahu-Sekhet) til dødsriget, du skal ikke lade din hellige (Ka) se 

forrådnelse'. 

Når sjælen tages under et, da er Sahu forbundet med Sekhem. Sekhem er dødsriget 

i betydning af, det sted, hvor følelsessjælen bliver renset. 

Sekhem er udledt af ordet Khem, der betyder potens. Sem betegner i psykisme 

erektiv kraft. Manden på 30 år, som typisk skabende yngling er Khemt, og Sekhem 

beviser besiddelsen af erektiv krafts magt eller potens. I religiøs betydning er dette 

det samme som reproducerende, dannende kraft til at genoprejse de afslappede 

kræfter i sjælen. Re-erektionen er givet til ånden, der skal danne og vitalisere det 

nye legeme, det strålende legeme, for fremtidens genoprejsning fra Amenta til 

forskel fra i Amenta. Khu er den sjæl, i hvilken den rene eller herliggjorte ånds 

stadium er nået, gengivet i den smukke hvide fugls lignelse. Ka er type på evig 

tilværelse. I Ka bliver den syvfoldige personlighed tilslut forenet i stadigt 

vedvarende liv. Det åndende hjerte eller livet er mennesket egen Gud, hans egen 

guddommelige dommer; det nye hjerte fremstiller genfødsel og kaldes Moderen. 

Den guddommelige dommer i mennesket er hans samlede fortid i karma. Det nye 

hjerte fødes gennem karmas fortsatte arbejde og dom.  
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Ægypterne troede, at kraften til genoprejsning var i hjertet, centret for blodets sjæl. 

Denne kraft symboliserede de ved billen, skarabæen, som de symbolsk anbragte 

over mumiens hjerte. Endvidere troede de, at alting havde en æterisk genpart. 

Derfor gav de mumien en papyrusrulle og de forskellige andre symbolske tegn med 

i graven. De balsamerede liget, fordi de troede, at Egoet skulle benytte sin æteriske 

genpart til livet i Amenta og til at fremstille sig for Osiris. Derfor måtte liget ikke 

opløses, da den æteriske genpart så også opløstes. Det er egentlig det, vi kalder 

astrallegemet, følelseslegemet, som på et tidligt tidspunkt i sjælens udvikling virker 

bedst i forbindelse med sin æteriske genpart. Den æteriske genpart er mønstret, 

som det fysiske legeme opbygges efter. Det var ikke den fysiske skarabæ, 

Isisspænde eller papyrusrulle troede, den døde skulle benytte, men tingenes 

æteriske genparter. Når sjælen trådte frem for Osiris i Amenta, havde den sine 

æteriske symbolske emblemer med sig. Skarabæen brugte man som symbol på 

genoprejsningskraft. 
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Ottende kapitel. 

Typerne fremstillede ægypterne således: 

Krafttype Mytetype Religiøs type 

 

Billen 

 

 

Solen som forvandler 

 

Guden som selvudvikler 

 

Slangen 

 

 

Fornyelse 

 

Evigt liv 

 

Sjakalen (hunden) 

 

 

Seeren i mørket 

 

Føreren i døden 

 

Kvien 

 

 

Månen 

 

Jomfrumoderen 

 

Høg eller ørn 

 

 

Solens sjæl 

 

Ra, guddommelige ånd 

 

Fisk, kalv eller lam 

 

 

 

Den unge solguds 

genfødsel 

 

Messias 

 

Urheka eller det magiske tegn gik forud for ord, og ord gik forud for skrift. Store 

magiske kraftord blev tilskrevet Isis, og hendes kraftord i den menneskelige sfære 

var personificeret i Horusbarnet, som steg frem af tavsheden. Ord er symbol på den 

skabende kraft. Sjælen udledt af blodet er Ordet, som blev kød i en dødelig 

lignelse. Horusbarnet manifesteres i forskellige fænomener som kraftens ord 

emaneret af Isis, nemlig i vand, vegetation, i føden og tilslut i Jomfrumoderens 

blod. Den første Horus er kraftens ord, symboliseret i zodiaktegnet Taurus, Tyren. 

Den anden Horus er som kraftens opfyldte ord eller ordet gjort til sandhed, 

symboliseret ved balancepunktet Libra, Vægten, i zodiaken. Dette er balancen 

mellem højere og lavere med Horus eller Kristus som mellemmand mellem Gud og 

menneske, og som eneste vej til Faderen. Thi dersom han ikke fødes i os og bliver 

til sandhed, kommer vi ikke til Faderen eller guddommeligheden. Det 

sandhedsgjorte ord er Ma-t-kheru. Horus som kraftens ord var grundlæggeren, som 

blev efterfulgt af Horus som fuldenderen. Kraftens ord blev ikke alene talt, men det 

blev også symboliseret i mumiens påklædning: 
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Frelsens ord ved Isis blod blev symboliseret i det røde Isisspænde. 

Ordet for beståen blev symboliseret ved den hvide sten (omtalt i Åbenbaringen). 

Opstandelsens ord blev symboliseret ved skarabæen. 

Disse var alle former, der skulle give udtryk for det magiske ord eller den magiske 

skaberevne på de forskellige plan. 

Græshoppen: Når det fortælles, at ægypterne tilbad billen og græshoppen, da kan 

der henvises til Hor-Apollos ord, der siger, at når ægyperen ville symbolisere en 

mystiker og en, der er indviet, fremstillede de en græshoppe, fordi dette insekt ikke 

ytrer lyden med munden, men frembringer en svirrende lyd ved hjælp af sine 

vinger og sin rygrad. Græshoppen, som den der frembringer lyd, der ikke kommer 

fra munden, var en levende type på overmenneskelig kraft. Da den blev betragtet 

som et billedligt symbol på mystik, på overmenneskelig kraft, blev den også 

betragtet som et passende billedligt symbol på den store skabende ånd i 

mysterierne. 

Frøen blev i Ægypten betragtet som symbol på myriader. I Månen betød det 

myriader af fornyelse, dengang da den periodiske gentagelse var den måde, hvorpå 

udødeligheden blev fremstillet. Hovedet af grippen betyder sejr, kloen i hvile 

betyder beslutning om fredelige handlinger. Bagparten af løvinden betyder stor 

magisk kraft. Krokodillens eller dragens hale er symbol på stort mørke. En abe er 

tegn på vrede og på en ildfuld ånd. Spurven er type på fysisk onde, på grund af 

dens ødelæggende natur og, fordi den stjæler korn. Spurvens navn er Tu-tu der 

betyder en slags plage, der hjemsøger markerne. 

Det kristne dogme om den fysiske opstandelse, grundet på den historiske fortælling 

om oprejsning fra graven af det fysiske legeme, kan forklares som et af de 

kamitiske mysterier, der blev reproduceret  som miraklet i Evangeliet. Hvis man 

vender sig til den oprindelige fortælling i Solmyten, da var solen i underverdenen 

en forsvunden impotent sol eller den lidende sol, og blev fremstillet som Ans-Ra, 

solguden bunden ind i linned som den mumiegjorte Osiris. Typen var vedvarende, 

men når forvandlingen var sket, da var mumien forsvundet og graven tom. 

Vintersolen eller natsolen forblev nemlig ikke i Hades eller graven. Den fremsteg 

heller ikke som den dødes legeme, heller ikke som den ikke-åndende Osiris. Osiris, 

den i Amentas jords skjule gud, fremstår kun i den oprejste Horus person. Han er 

den nyfødte sol i solmyten som er åbenbarer af den stedse skjulte Fader. For at 

fuldbyrde dette udfører han forvandlingen, som danner mysteriet om 
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genrejsningen, og han udfører ikke noget mirakel. Det er en del af sjælens naturlige 

udvikling, at den, når den har gennemgået alle de forudgående processer, ender sin 

udviklingsrejse med at forvandle sig til Gud. Osiris i mennesket lutres og 

åndeliggøres. Mumien forvandles til Osiris-Sahu, Kristus, født i sjælen. Horus eller 

Kristus i sjælen forvandler Egoet til den udødelige Horus eller Kristus, og den 

fysiske mumie forsvinder. Det vil sige, at inkarnationerne ophører på det fysiske 

plan. Da forvandlingen fandt sted, blev typen forandret på et øjeblik. Mumien 

Osiris forvandles til Osiris-Sahu. Ritualet siger: 'Han fornyes i et nu i sin anden 

fødsel'. Egoet fødes også til tilværelse to gange i sine mange inkarnationer. Første 

fødsel er, når han som sædkim fra Gud Fader indgår i substansen, Moderen, og 

bliver til. Den anden fødsel er, når egoet har udviklet sig gennem sine mange 

inkarnationer til han fødes ind i den guddommelige tilstand som bevidst, 

guddommeligt Ego, altså når han bliver en indviet. 

Både Horus og Kristus beskrives i deres første og anden komme, som svarer til 

dette. Den transitive Kristus, hvorfra vi alle tager vores Kristus-princip, det som er 

i en hver af os, er den førstkomne Kristus. Han opstår som den anden Kristus i hver 

af os, indtil alle sjæle i hans solsystem er fuldkomne 'Krister'. Først da er han selv 

helt fremstået i sit andet komme. Da bliver stedet tomt ligesom i de ægyptiske 

ritualer. Stedet, hvor den døde Osirismumie har ligget, nemlig i de fysiske 

tilstande, da er det nye Jerusalem bygget. Symbolerne kan i alle mysterierne 

forklare både stjernemyterne, månemyterne og solmyterne, den makrokosmiske 

bevidsthed samt den mikrokosmiske billedverden. Sidstnævnte udvikler mennesket 

som et solsystem i miniatureformat. Den udvikler ham til en nøje lignelse af 

makrokosmen, og derfor kan både stjernemyter, månemyter og solmyter overføres 

på mennesket, og kaldes her for den religiøse udvikling. Det kan derfor både 

hentyde til solmyte og til sjæl, når der i Ritualet (Ra-Litaniet) fortælles om 

forandringen: 'Han rejser sin sjæl og skjuler sit legeme'. Det kan være den fysiske 

sol, der symbolsk fremstilles, og den hellige ånds kamp g kraft i solsystemet eller 

det kan være det fysiske menneske og Helligåndens kamp og kraft i hans sjæl. At 

skjule det døde stofs legeme var en af handlingerne, der udførtes for at beskrive 

forvandlingen fra stof til ånd, fra materialisme til åndelighed, fra død til liv. 

Da Horus sønderrev tabernaklets slør, blev han til den ørnehovede, som viser, at 

han er en ånd i lighed med den guddommelige Ra, den hellige ånd. Tabernaklet var 

legemet eller mumien, kødets slør, fra hvilket han steg frem. I Ritualet siger den, 

der taler: 'Jeg er ørnen i tabernaklet, og jeg trænger igennem sløret'. Det vil sige, 

når han har fået en Horussjæl og befrier sig selv fra stoffets tilstand symboliseret i 

mumien. Båndene, der bandt til inkarnation i fysisk legeme er sprængt eller 
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gennembrudte. Båndet er karma eller loven for årsag virkning, og det blev 

symboliseret i gazen, som mumien er indviklet i. Når Egoet ikke sætter årsager i 

gang på det fysiske plan, som kræver sin virkningsopfyldelse på det fysiske plan, 

da sprænges båndet. Da sår han ikke længere noget i kødet, som han skal høste i 

kødet, noget som tvinger ham ind i et nyt fysisk legeme, for at han høster, hvad han 

selv har sået. Han behøver ikke længere gå på høstarbejde på den fysiske tilstands 

mark, når han ingen sæd har sået der. Da går han til åndens marker og indhøster sin 

afgrøde der, den sæds høst som han har udsået ved åndeligt liv og åndelig stræben. 

Denne stræben efter udvikling af åndelige evner er det liggende fæ, skatte, som vi 

skal samle os i himlen og som Jesus omtaler. Det hellige slør blev indført i de 

kristne mysterier sammen med de hellige gaver og åndens vifte. Sløret eller 

linklædet blev hyllet om jesu legeme, og i lighed med Horus, trænger Jesus 

gennem helligdommens slør, der flænges, da han bliver til Kristus. 

Efter den ægyptiske visdom, dannedes mennesket af de syv elementkræfter, og på 

dette grundlag blev læren om de syv sjæle oprettet. De seks var præ-menneskelige, 

først den syvende opnåede menneskelig status, hvad enten det er som Horusbarnet, 

som Jesus eller den første Fader Atum (Adam-Kadmon). De syv elementkræfter 

ydede deres bestanddele, der blev sammensmeltede i Atum. Det vil sige, at de blev 

absorberede i det skabte menneske. Som ægyptisk guddom var Ju eller Jahu en søn 

ef Ptah. Faderens og sønnens enhed, med sønnen som repræsentant for Faderen, 

blev grundlagt i dyrkelsen af Ptah i Memphis og fortsatte i Atum-Ra religionen i 

Annu. Det er Faderen, der kommer som sin egen søn, hvad enten det beskrives som 

Ptah, Osiris eller Atum-Ra. Når Osiris er blevet lemlæstet af morderen Sut, altså 

når Gud bliver bundet og diffentieret i stof, og genoprejses ved Horus, da er det 

Faderen som lever igen i sin søn. Jesus lemlæstes også på korset og opstår som 

Kristus, der er et med Faderen. Følgende korte liste vil give en opfattelse af den 

guddommelige dualitet fremstillet i forskellige faser: 

Fader Søn 

Huhi - Den evige Gud Ju - Den evigt kommende søn 

Ra Nefer-Atum 

Osiris Horus 

Ihuh eller Jah Messias - Den evigt kommende søn 

Jakob-el Joseph-el 

David Salomon 

Ihuh eller Jah i Kristendommen Jesus 

Jeou Jao 

Jehova Jesus 
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Disse er de tofoldige typer af den store ENE, der er den samme i alle religioner, 

kaldt med forskellige navne af forskellige folkeslag. Den samme fra den første til 

den sidste i religioner der blev oprettet, først i Memphis med Ptah som Huhi, den 

evige, selveksisterende og stedsevarende Herre. Han som er 'Jeg er' , og Ju-em-

hetep som hans søn, hans su eller sif, fortsat i dyrkelsen af Atum-Ra ved On. 

Den dualtype blev også symbolsk eller billedligt fremstillet som: 

Den gamle løve Den unge løve 

Den gamle tyr Tyrekalven 

Asenet (æslet) Folen (æselføllet) 

 

Det var på folen (føllet) at Jesus red ind i Jerusalem for at betegne, at han var 

sønnen. 

Moses kendte Gud under to navne: Jah og Jehova, og Esajas sammenbinder både 

Fader og Søn i navnet Jehovah-Jah (Es. kapitel 12) som i den danske version er 

oversat Herre-Herre.  

De syv elementkræfter blev i deres stjernekarakter til: 

De syv herlige, som siges at være Horus, symboliseret i Orion. 

De syv Ptah symboliseret i himlens pol de syv med Taht. 

De syv med Ra og Osiris, som de syv evighedens herrer. 

Der fortælles i en meget gammel ægyptisk myte eller legende, at da Shu-Anhur 

opløftede Am-Khemens paradis, var han nødt til at bruge en stige med trin eller en 

høj, for at han kunne nå så højt. Et billede af denne høj kan ses i vignetterne til 

Ritualet som en pyramide med syv trin. Denne kaldes Shu's stige eller trappe. 

Trappetrinene var syv i antal, og de var lunariske. Månen i mikrokosmos er vor 

hjerne, som er den stige, vi bruger til opstigningen mod højere bevidsthedstrin. 

Hjernen er menneskets indre Shu stige. Osiris i månen blev fremstillet ved et øje på 

toppen af 14 trin. I sit første kvarter tog månen syv trin op fra mørket eller 

underverdenen, i det næste tog den syv til. Månestrømmene er dem, der opbygger 

de negative tilstande for vor klode, derfor er de stigen, hver af de 14 trin op er en 

forandret udstråling fra Månen, der forandres som følge af planetens forandrede 

fase hver dag. 
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Der er to hold navne, der gives til første kræfter i deres astronomiske karakter. Det 

første hold navne er: 

1. An-Ar-Ef, Den Store 

2. Kat-Kat 

3. Tyren, som bor i sin ild 

4. Den rødøjede i sit hus af gaze - altså ild-elementet i fysiske hylle 

5. Ildansigtet som vender baglæns 

6. Mørkeansigtet i dets time 

7. Seeren i natten 

Det andet hold navne er: 

1. Amsta 

2. Hapi 

3. Tuamutef 

4. Kabsenuf 

5. Maa-t-ef 

6. Karbek 

7. Har-khent-an-maa-ti 

De første fire af de andet hold navne er de fire kvarterers guder, dem, som står på 

Jordens papyrus, vore fire fysiske elementer luft, ild, vand og jord, og som i senere 

skabelse blev Horus børn. Disse svarer i den kristne tro til de fire evangelister: 

Mattæus er luft, Markus er ild, Johannes er vand og Lukas er jord.  

I den nye himmel, hævet op af Shu, blev en anden gud født som nummer 8 til de 

syv, nemlig Anup. Anup er en form af Sut, som genfødes og som var Nordpolens 

guddom. Når de syv efter tur bliver den mest fremherskende i solsystemet, da får 

de et nyt navn i denne karakter. Da Sut blev den styrende, blev han altså kaldt 

Anup. Han er den styrende for tiden. 

De otte store ægyptiske guder var 7+1 

De otte store fønikiske guder var 7+1 

De otte store japanske kami var 7+1 

De otte store Rishis var 7+1 
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I mikrokosmen er der også 7+1, nemlig de syv princippers sjæl, der frembringer 

Kristussjælen, der har de syv forenede i sig selv. På denne måde en Kristussjælen 

en helhed, der bliver den ottende, og som dog bliver den første eller den førende. 

Derfor er Kristus-tallet 8 og derfor fremstilles Betlehemstjernen med otte takker. 

Verdens syv herskere fremstilles i den lille bjørn, hvis stjerner aldrig går ned, 

ligesom de syv kræfter aldrig ophører. I et ægyptisk ritual kaldes den lille bjørn for 

Båden med de syv eviges sjæle. Båden er fastbundet til Nordstjernen. Disse syv er 

de syv patriarker i Biblen. I Åbenbaringen er disse syv de syv Guds ånder, de syv 

øjne, de syv gyldne lamper og de syv lysestager. En stjerne, der aldrig går ned, blev 

forestillet som et vågende øje. De forskellige benævnelser er forskellige trin i de 

syvs udvikling. 

De syv ånder omtales i Biblen som: 

1. Herrens Ånd 

2. Visdommens Ånd 

3. Forståelsens Ånd 

4. Rådets Ånd 

5. Magtens Ånd 

6. Kundskabens Ånd 

7. Herrens Frygts Ånd  Esajas 11. 

Det er disse syv, der ledsager og hjælper både Horus og Jesus. De syv 

elementkræfter fortsatte som Ra's syv sjæle. Når den afdødes personlighed skulle 

oprejses i Amenta, skete dette på grundlag af de syv ydre sjæle, hvoraf den højeste 

repræsenteredes ved Ka. Den syvende er den menneskelige Horus, og det er den 

første, der gentages og genrejses efter døden som Hors i ånd. Når de siges om den 

ægyptiske konge, at ånden danner hans personlighed,  da er han et billede på Horus 

i ånden, Ra's repræsentant Ka, en levende lignelse af Gud. 

De første guder er de syv Ali, som er en række co-skabere. De er de syv 

Uræusguder. De er de syv dommere. De er vægtens syv arme. De er kunstens, 

visdommens og videnskabens syv herrer, som assisterer That, Thot eller Hermes, i 

hans arbejde. Det hebræiske ord Elohim bruges både i ental og flertal for guder 

eller ånder. De syv er nemlig Ra's syvfoldige sjæl. Når der står: I begyndelsen 

skabte Elohim himlen og Jorden, da er det syv, og i navnet Elohim er gruppen, 

både som delt og samlet i et, indbefattet. 
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I bog fire står, at den døde Osiris genoprejses til liv, når hans syv sjæle forenes. Det 

er de syv, der korresponderer med Ra's syv principper. Osiris i os bliver evigt 

levende, når de syv princippers sjæl er forenede i Horussjælen eller Kristussjælen, 

som er den fuldkomne sjæl. Den triumferende Horus eller Kristus i os har besejret 

alle mørkets magter i os og tilkæmpet sig himlen. 

Hinduerne fortæller os, at seks ud af de primære sjæle blev født som tvillinger, kun 

den syvende blev til alene. De seks var præ-menneskelige og med begge køn i sig. 

Derfra kommer det, at kabbalister siger, at ved begyndelsen blev sjælene skabt 

parvis, altså mandlig-kvindelig. Der i mod ved den anden skabelse af Adam, var 

han alene, o kvinden blev taget af hans side. At denne skabelse fandt sted på det 

åndelige plan viser sig ved, at der står, at de var nøgne. I al esotorik er et nøgent 

menneske altid symbol på en ånd. Figentræet er symbol på fysisk tilstand, 

vinstokken på åndelig. Derfor var det figentræets blade, Adam og Eva dækkede sig 

med. Derfor er det også en åndelig have Jesus taler om i lignelsen om vingården. 

Når han forbander figentræet, der ikke vil bære frugt, da er det de ufrugtbare 

materielle tilstande, han forbander, og fortællingen er en symbolsk fremstilling af 

dette. 

Den syvende skabning fra Adam som er menneske er Enosh,. Enosh er halvt 

menneskelig og halvt guddommelig. Han er endnu ikke helt nedsteget i stoffets 

verden, og derfor kunne han heller ikke tages levende til Gud. Han stod på det 

punkt i udviklingen nedad, hvor den åndelige verden var hans lige så meget som 

den fysiske. Når månegruppen drager zodiaken rundt, da er den syvende, hos 

hinduerne, guddommelig eller budha og tilknyttet Libra, Vægten. Billedet af Har-

pi-khart eller Horusbarnet, som blev undfanget og indlemmet i dette tegn, er det 

dobbelte jævndøgns Horus kaldet Har-Makhu. Navnet identificerer Horus med 

tegnet Libra. Ordet for vægten eller balancen er på ægyptisk Makhu. Jomfruens 

tegn er forløberen derfor. Her bliver elementernes sjæle beredte til undfangelse af 

barnet i Libra. I mikrokosmen er jomfruens tegn i indvoldene. Det er indvoldene 

der forarbejder de forskellige elementer, som vi nyder til føde, så elementerne 

bliver til blodet, der opretholder og opbygger vort legeme. I makrokosmen bliver 

elementerne forarbejdede til vor jord med dens fysiske tilstande. 

Det er vor jord, der danner blodsjælen, Maria, der undfanger Jesus eller 

Horusbarnet, og han undfanges i det blod, der bliver til ved jomfruens arbejde i 

jordens indvolde eller vor jords lavere sjæl. Når eementerne er sammenbundne 

eller sammenføjede, bliver dette symboliseret ved korset. Derfor er Jesus eller 

Horus korsfæstet i eller på elementerne, det vil sige fæstede til de fysiske tilstandes 
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kors. At lide døden og opstå fra korsets død er at opstå frigjort fra de fysiske 

tilstandes magt. Det astronomiske kors er Libra. 

I klostre i Tibet er der ofte afbildet syv Buddhaer, de er: 

1. Han som så igennem og igennem 

2. Han som havde en hjelm af ild 

3. Bevareren af Alt 

4. Opløseren af livets runde 

5. Den gyldne magt 

6. Lysets vogter 

7. Den mægtige Sakya-Muni - eller Gautama eller Kristus 

Navnene på de syv evige vogtere er givet således af Enosh: 

1. Azazyel 

2. Amazarak 

3. Armers 

4. Barkayel 

5. Akabeel 

6. Tamiel 

7. Asaradel 

De syv Rishis, som mediterede og glemte, er de samme syv, der sov i Efeus hule 

og som Mimers syv sønner. 

Salen, hvor syvsoverne befinder sig, er pragtfuldt udstyret, og soverne er selv iført 

herlige kapper. Omkring dem er alt stille. Kun høres suset fra den kolde kilde 

Visdommen og larmen af Verdenskværnen som en ensformig og søvndyssende 

klang eller sang. Deres heste står opsadlede og klar til at bruges, når Heimdals horn 

lyder, og da drager de af til Midgård, der er de fysiske tilstande i vort system. 

Mimers sønner er de syv hierarkier i Faderens tjeneste, de syv åndegrupper, som 

skal lede hver sin race af menneskeheden og give dem, hvad de kan modtage ifølge 

deres udvikling. En gruppe af gangen er i virksomhed, og imens er de andre trukket 

tilbage. Deraf kommer udtrykket at hvile eller at sove. (Dette er forbundet med 

Nordpols-progressionen) Sangen de hører er klodernes toner, når disse roterer. 

Heimdals mødre trak Verdenskværnen så voldsomt, at den rystede. Heimdals 

mødre er retfærdighedens håndhævere, og da Jordens udvikling fordrede det, kom 

denne til at ligge skævt med sin akse. Jorden er Kværnhuset, som kom til at ligge 

skævt. 
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Niende kapitel. 

De syv patriarker blev identificeret med de syv Rishier i hindu-astronomiens 

Månemyte. Disse, der var målere af PROGRESSIONSBEVÆGELSEN FOR 

POLEN ved hjælp af de syv polarstjerner, repræsenterede også en omdrejning i det 

store år. Det store år er 28 asterismer eller månehuse. Hindu-patriarkatet var en 

periode på 71 a 72 år eller en dødelig levetid. Syv af disse udgør en Fæniks-cykel, 

der er en periode på 500 år. Syv og syv vandrer Manuerne eller Rishierne rundt i 

zodiaken med 28 huse i progressionscirklen. Deres ophold i hver asterisme bliver 

da en otteogtyvendedel af det store år på 25868. Dette giver Manuerne ca. 900 år i 

hver af månestationerne, og dette er omtrent det astronomiske tal, der tillægges syv 

af de første ti hebraiske patriarkers alder: 

De syv patriarkers alder 

Adams blev 930 år 

Set blev 912 år 

Enosh blev 905 år 

Kenain blev 910 år 

Mahalalel blev 895 år 

Jered blev 962 år 

Metusalem blev 969 år 

 

Dersom de syv patriarker var astronomiske må deres alder også være astronomiske. 

Noah, som i den anden liste over patriarkerne var 500 år, kan aldrig have været 

nogen dødelig. 

I Skabelsens Bog er der seks akter af skabelse, handlinger, der siges at foregå i seks 

dage. Dette er regnet efter astronomisk tid, hvor en dag for Elohim er som tusind 

år. På den syvende dag velsignede Elohim arbejdet og hvilede. Hos ægypterne 

skabte Ptah et hvilested som syvende skaberakt, og dette er hos jøderne blevet til, 

at Gud hvilede. Hvis Elohim virkeligt havde hvilet, da var alt hans arbejde fra de 

foregående dage inddraget igen, for det er kun i kraft af hans uafbrudte 

virksomhed, at alting opretholdes. Hvis Gud tog sig en hviledag, da ville kloderne 

pludselig holde op med at rotere, græs og planter ville holde op med at gro, 

bevægelsen i alting ville ophøre og alt ville tilintetgøres. 

I Åbenbaringen står om syv segl, som kun lammet kunne åbne. Fremstilles dette 

astronomisk symbolsk, da passerer forårsjævndøgnet fra zodiaktegnet Tyren til 

Lammet eller Vædderen, og Guds søn blev da fremstillet som et lam i stedet for, 
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som tidligere, som en tyrekalv. Derfor blev magten og æren lammets, og den nyligt 

åbnede bog blev hans progressionscykel på 2155 år. 2155 år er nemlig det tidsrum, 

hvor  lammets eller Vædderens tegn er det mest magtfulde. Jesus omtales i 

Åbenbaringen som Lammet, og som den, der ledsages af syv store ånder, og hvis 

plads er for Guds trone. Hos ægypterne ledsages Horus af sine syv tjenere. Når nu 

polstjernen er den stjerne, der aldrig går ned, da vil der i det store år være syv 

sådanne, som aldrig går ned. Disse syv er da evighedens herrer. 

Druva er et hindunavn for polstjernen, men det er også et navn, der er 

guddommeliggjort i guden Druva. Guden Druva holdt sig ubevægelig på en fod, 

indtil Jorden hældede ved hans vægt. Det vil sige, at Jordens pol hældede og sank 

ned sammen med den stjernes deklination, der var polstjernen dengang. Polens 

opretholder bliver på denne måde til en kraft, der formår at holde sig på en fod, der 

er kun en Nordpol, igennem et tidsrum på 3174 år. Progressionen ved polen 

symboliseres også hos hinduerne ved syv bjergtinder og syv fodspor. Et fodspor på 

tinden er symbol på progressionens station. Buddhisterne fremstiller fodsporet ved 

en hestesko med syv søm. Der er syv fodspor eller syv hestesko, det vil sige, at der 

er syv kræfter, og de syv søm i hver af dem, er de syv kræfter som co-arbejdere, 

men behersket af den ene. De syv stråler har hver sin herskertid, men de andre seks 

stråler skiftes til at være den mest virksomme samtidig med, at de er behersket og 

farvet af den hovedstråle, der for tiden er den store hersker. Denne synker engang 

ned for at blive understråle for de andre, hvoraf en overtager dens plads, for til sin 

tid at vige for den næste. 

Solen, Månen og de syv stjerner er himlens lys hos kineserne, og på assyriske 

monumenter bliver de også ofte grupperet sammen. Det samme går igen i 

mexicanernes ni pyramider; en for Solen, en for Månen og en for her af de syv 

stjerner. Solen er symbol for de syv kræfter forenede, og Månen repræsenterer 

substansen. De syv stjerner er Solens kræfter spredt ud i rummet. De tre pyramider 

ved Giza svarer til Solen, Månen og e syv stjerner. Den store pyramide er i sig selv 

et tegn på de syv, idet den indeholder både firkanten og trianglen. Det fortælles at 

den store pyramide blev udregnet af Harseshu eller Horus tjenere. Disse var de syv 

khuti i stjernemytologien, der som herskere blev symboliseret i syvstjernen, før de 

blev solgudens tjenere, altså før Solen var blevet center for kræfterne. Nu da 

kræfterne samles i Solen som brændpunkt, tjener de syv kræfter den. De tjener 

solguden eller Helligånden i vort systems udviklingsarbejde. (Om pyramiderne, se 

telegrafkasserer Munchs forklaring af samme). Polstjernernes syv perioder blev 

fremstillet som syv øjne, og hvert øje vågede da over en cykel. Som en måde at 

fremstille tidsmålingen på siges, at øjet først kom til sin fulde form eller blev helt 
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åbnet, når en cirkel var draget, som passerede gennem de syv polstjerner, syv 

gange for hver stjerne eller syv gange ved syv stationer ved polen. Bruges det som 

almindelig type, da kan øjet være fuldt formet en gang om måneden i Månen, en 

gang for hvert kvarter, en gang for hvert helår, en gang for hvert 1000 år, hvert 

2155, hvert 3714 år eller, hvis det betragtes som den ENEs store øje, da hvert 

26000 år. 26000 år er den tid, Solen bruger på at gennemløbe dyrekredsen en gang 

i sin retrograde bevægelse. Når polen bliver symbolsk oprejst syv gange som et 

træ, da vil den tilslut blive fremstillet ved de typiske syv træer eller som et træ med 

syv grene. Hvis der er et bjerg, vil bjerget rejses syv gange, hvis det er et horn, der 

bruges som symbol, da vil der være syv horn. Hvis det fremstilles som fisk, da som 

syv fisk eller syv fiskere. Hvis en stjerne bliver brugt som billede, da bliver det, når 

det er Stella Polaris, gentaget syv gange. Denne eller disse grupperes da som syv 

stjerner i en typisk konstellation for polen ((eller rettere pol-kræfterne) som f. eks. i 

den lille bjørn eller Stella Borealis. 

Hvis et øje bruges som symbol for polstjernen, og det er i betydning af den 

gentagne og fuldendte cykel a 3700 år, da bliver der syv øjne eller syv lys i den 

store progressionscirkel. De syv øjne bliver de syv vogtere, de syv sjakaler, de syv 

Rishier, de syv lys på en stage eller en stage med syv grene. Det fremstilles også 

som syv huler i bjerget og som syv haller i det store hus, som syv kirker eller som 

syv menigheder og som syv byer. Efter at polstjernens syvhed var fastslået og 

oprettet i progressionscirklen, bevægede seks af disse sig altid med sfæren. Den 

syvende lå altid fast i centrum. Tager vi det som fremstilling for de syv manuer 

eller buddhaer, da kan det forstås, at en tilstand af ubevægelighed eller søvn kunne 

opnås af dem alle syv, hver til sin tur. På det syvende trin i denne progression blev 

den syvende født, den som var den rette prins eller den rette buddha. Rishierne eller 

manuerne genfødtes som sådan, når centralpunktet blev deres ved pol-

forandringen. 

Saturns eller Sebeks bjerg var en af de syv hellige høje i Rom og en af de hellige 

kræfter i polen. Billedet af en i midten og en kredsende udenom vil hjælpe til 

forståelsen af kyklopernes mysterium. Der var i en fortælling syv kykloper, og de 

var de syv kræfter ved polen. Der fortælles i fablen, at de syv kunne se med et 

eneste øje, hvilket var den polstjerne, som for tiden var det faste punkt eller center 

for gruppen. Den mystiske enhjørning er også en måde at fremstille det på, som 

sådan var de type på Sut, Satan, som polens grundlægger. Den blev da 

opretholderen af den kraft, der binder polen, og enhjørningen fremstilles også med 

et øje. Når Sut eller Saturn eller enhjørningen er opretholderen af polkraften, da er 

planeten Saturn den mest virksomme i systemet. Det er den, der sender størst kraft 
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til Solen, og denne spreder så denne kraft ud i systemet ved hjælp af månerne og 

sig selv. Når denne kraft forlader polcentret, da bliver en ny kraft den mest 

virksomme, og Sut eller Satan er overvundet. Indtil da er denne kraft bundet. Satan 

er bundet til dommens dag, altså til den dag, da den dømmes til at forlade sin 

centrale stilling. Sut-kraften er den, der binder i materialisme, og det er den, der må 

overvindes af enhver i hans livs inkarnationers progression. Den sataniske kraft, 

egoismen, kan ikke vedblivende være polkraften i mikrokosmen eller den kraft, 

hvor om vi bevæger os. Inkarnationsprogressionen fører os videre på udviklingens 

vej. Sjakalen eller den ægyptiske hund blev fremstillet som føreren på Sothis veje 

og som Stella Polaris i Nordpolen. Som planetsfæren i Denderah viser, har hundens 

hale, i hvilken polstjernen Cynosura skinner i dag, den samme som sjakalens hale.  

I progressionsbevægelsen passerede den himmelske pol ud af sjakalen og ind i den 

gruppe af stjerner, der nu kaldes Kepheus (Kristus kalder Peter for Kephas, og 

siger at på ham vil han bygge sin menighed. Peter er da symbol på den kraft, der er 

i virksomhed i Kepheus). Navajo-oversvømmelsens myte indeholder en 

tidsregning. I den fortælles, at den verdens mennesker før os blev advarede mod 

den kommende flod. De levede da i den tredje verden som svarer til den tredje 

polstation. Det sted, hvor de kunne søge tilflugt, var i den fjerde verden behersket 

af den fjerde polstation, og denne var, ifølge nuværende regning, Kepheus. Den 

næste polstilling er Svanen, Cygnus. Når polstationen passerede fra Kepheus ind i 

Svanen, kunne det nemt frembringe den fortælling, at det første hold mænd blev 

forvandlet til ællinger af den slette Måne. Cygnus, svanen, var kendt som Jupiters 

fugl. Det er den samme som glenten, og glenten er den samme som ørnen i 

Ægypten. Osiris glente nævnes af ham, som taler i Ritualet og som er i 

balancepunktet polen.  

Svanen er den femte af polstjernerne, når vi begynder med Corona som den første. 

For ca. 14000 år siden var polen i konstellationen Lyra, og polstjernen var den 

faldende ørn Vega. Den falder, når den ophører med at være polstjerne, og er da 

den faldende grip eller ørn. Det arabiske navn for Lyren er Skildpadden, fordi der 

uden skildpadden ikke ville være nogen Lyre. Apollos Lyre blev fremstillet af 

Hermes ud af et skildpaddeskjold. Skildpadden og duen bliver skiftevis brugt som 

symbol på det samme, og da fjerde polstjerne sank, fremstilles det som en 

oversvømmelse. De gamle tilstande gik under, og den femte tilstand var ved at 

komme. Derfor var det duen med oliegrenen, der viste Noah, at tiden var inde til at 

forlade arken. Den nye polstjerne havde overtaget førerstillingen, symboliseret i 

Ararat. 
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I Nordpolens progression bevæger polen sig 20 grader frem i 2000 år. Det er den 

samme tid, som Solen ved sin retrogradbevægelse tager om at bevæge sig gennem 

30 grader. Da polen er inddel i 240 grader og zodiakcirklen i 360 grader, bliver 

bevægelsen nøjagtig den samme. Polens progression og Solens retrograde 

præcession følges nøjagtigt ad. Solens retrograde bevægelse tager ca. 72 år om at 

bevæge sig igennem 1 grad i zodiakcirklen, der er 360 grader, og 360 gange 72 er 

25920 der er det samme som præcessionscyklen. 72 år er menneskets levetid eller 

støvets år. 72 år er 3744 uger eller det samme antal uger som præcessionscyklen 

tager i år om a flytte sig fra polstjerne til polstjerne af de syv. 3744 uger er 26206 

dage eller omtrent det samme i dage, som Solens retrograde bevægelse tager i år 

om at gennemløbe dyrekredsens cirkel. Udregner man menneskets levetid til a 

være mellem 71 og 72 år, vil tallene komme til at passe nøjagtigt. Et menneskes 

levetid bliver altså normalt ligeså mange dage som Solen er om en levetid i 

zodiaken i år. 

At tidens pulsslag tæller videre ned i det små, viser dette, at menneskets pulsslag er 

ca. 72 gange i minuttet. Efter disse tal tør det vist ikke være for meget at påstå, at 

alt er baseret på tal, og at Gud regner. Hele Universet banker i et stort pulsslag. 

Guds regnekunst viser sig i den harmoniske tidsinddeling, der foregår i hans 

bestemte rytme. Denne rytme kan igen inddeles i syv hastighedstempi, alt efter den 

af e syv kræfter, der virker som center. Det er tænkeligt, at rytmen på vor jord er en 

anden end f. eks. på Jupiter. Jupiter, hvis akse ikke ligger skævt som Jordens, er 

måske bundet af et af de andre store centrer ved polen, og dens pulstempo er måske 

derfor et andet end Jordens, men det er stadig behersket af Universets store 

pulsslag. Dette gør, at planeterne ikke befinder sig i samme tæthedstilstand. De 

forskellige vibrationsbølger, der bestemmer deres fart, bestemmer også alt andet på 

dem eller i dem. Således må de væsener, der skal eksistere på Jupiter, tilpasse sig 

dens tæthedsgrader og  eksistere i en rytme, der svarer til planetens egen og det 

polcentrum, der behersker den.  

Uranus, som siges at være syvfarvet, må altså ligge således i forhold til 

polcenterne, at alle syv rytmer strømmer igennem den. Det vil sige, at alle syv 

ånder er virksomme på den samtidig. For ca. 6000 åa siden blev vor jords 

polcentrum A-DRACONIS eller Jorden kom under Sut eller Satans herredømme. 

Det vil sige, at det bestemmende pulsslag frembragte de tætteste fysiske tilstande 

kaldet Kali-Yuga perioden, som nu snart er ved sin sidste tid. Når polens 

præcession er kommet igennem vor nuværende Stella Polaris, da overtager den af 

de store ånder, der er virksomme i den, helt herredømmet over vor klodes 

evolutionspulsslag. Dette herredømme vare til næste polstation er nået, og det vil 



94 
 

vare i et tidsrum af 3714 år, og i denne periode vil pæcessionen bevæge sig sig 

gennem Aquarius, Vandbæreren, og et stykke ind i Capricorn, Stenbukken. 

 

Tegning af Ove Rosmond fra originalmanuskript   
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Tiende kapitel. 

Femte kapitel af Johannes evangelium handler om helbredelsen ved Bethesda dam, 

som betyder barmhjertighedens hus. Det er symbol på det sted, hvor sjælene 

bringes hen og får deres fysiske legemer forandrede. Her hentyder Jesus til 

karmaloven eller gengældelsens lov, når han siger: 'Se du er blevet rask, synd ikke 

mere, at noget værre ikke skal times dig'. I disse ord ligger forståelsen af, af synden 

frembringer det syge legeme, og at hans legeme var blevet sygt på grund af 

sygdommens årsag synden i det daværende eller forudgående liv. Jesus siger dette 

til ham i helligdommen, fordi det kun er i helligdommen og i sjælens inderste, at 

guden kan tale til sjælen om ikke at synde mere. At synde er at gå imod de 

guddommelige love, der er en altomfattende kærlighed. De fleste fremspringer af 

egoisme, af sjælens havesyge, og gennem tanker og følelser, der drejer sig om sit 

eget selv. Bethesda var den dam, hvor kvæget blev vasket, før det skulle ofres i 

templet. Den var renselsens dam. Men Jesus kunne levendegøre uden, at mennesket 

dukkede ned i dammen, og han taler om det i vers 20-21, hvor han siger, at sønnen 

levendegør hvem han vil, og at Faderen har givet sønnen hele dommen. 

Når først sønnen eller det guddommelige princip i sjælen er nået til sin fuldkomne 

status, da bliver sjælen levendegjort, og som der står i vers 24: 'Den skal ikke gå til 

dom mere, men til evigt liv'. En sådan sjæl er gået fra døden til livet. Den behøver 

ikke at gå til dom mere, hvilket betyder, at den ikke behøver at inkarnere i et fysisk 

legeme mere og inkarnere i dødens verden. Den er nået så vidt i sin udvikling, at 

alle dens følelser og tanker er guddommeliggjorte, og derfor er der intet, der 

kræver nedstigen på det fysiske plan. Når en sjæl er blevet Faderen lig, da er den 

blevet Gud eller Guds søn, og da det er sønneprincippet i sjælen, der dømmer den, 

vil den på fuldkommenhedsstadiet ikke have noget, hvorved den evige sjæl kan 

dømmes til inkarnation i kødets verden, det forgængelige rige. Derfor kan Jesus 

tale om de døde, der skal høre Guds søns røst, og de som hører den skal leve. De 

døde er dem som lever i den fysiske eller dødens verden, og i hvem det 

guddommelige princip endnu ikke er vakt til liv og vækst. 

Når sønnen først taler sådan til sjælen, at den hører denne guddommelige røst, da 

bliver en sådan sjæl levende. Det vil sige at den begynder at leve ved at indarbejde 

guddommelige årsager i sig, der fordrer sin virkning i de højere verdner. Den 

begynder at arbejde bort fra de fysiske plan. Når den ikke skal herned mere, da er 

den helt levende. Så længe den ikke er levende, vil Moses i sjælen anklage den 

(vers 45). Det princip i sjælen, som er Moses, tilhører lovens verden, og et 

menneske er her under gengældelsens lov, indtil der ikke er mere, der skal 
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gengældes. Alt hvad vi sår, skal vi høste, som der står så mange steder i Biblen og 

alle hellige bøger, og alt, hvad vi sår i kødet, skal vi høste i kødet, altså i et kødeligt 

legeme. Hvor mange høster vel i det samme liv sæden af alle sine handlinger, 

udført i egoisme i det kødelige legeme? Når egoet ikke tænker tanker, føler følelser 

og udfører handlinger, som kræver sin opfyldelse eller gengældelse på det fysiske 

plan, da er han undsluppet  Moses anklage. Marsprincippet i ham er blevet renset, 

og af dette princip, Moses, er han ført til grænsen af det forjættede land. Her skal 

han ved hjælp af Kristusprincippet i sig, Joshua, vinde himlen og vinde 

herredømme over de syv himmelske elementkræfter, symboliseret i Joshuas 

fjender. En kraft er en fjende, så længe sjælen ikke behersker den. 

I 6. kapitel i evangeliet går Jesus over på hin side af Tiberias-søen, Galilæa sø. 

Galilæa betyder kreds, og det er ikke noget jordisk sted, Jesus går til. Hvad navnet 

Tiberias yderligere bekræfter ved sine tal. Den lå nemlig 30 stadier fra Hippon, 60 

fra Gaddara og 120 stadier fra Scythopoli. Tallene 20, 60 og 120 er gradetal i 

zodiaken. Bjerget er altid den mystiske betegnelse for det sted, hvor sjælene kan 

hæve sig til og få åndelig undervisning. Horus går også op på bjerget og skaren 

fulgte ham for at blive ernæret af det himmelske brød. Brødet blev anset som den 

nærende kraft fra Gud. Det ene store brød er det samme som Gud selv, de syv brød 

er de syv ånder. At ernære sig af de syv brød er at ernære sig af de syv ånder eller 

kræfter. Annu eller den evige stad, er de evige sjæles boplads eller by eller bjerg, 

og det er det sted, hvor manes, sjælen, skal nyde det uddelte brød. At spise er at 

tage noget ind, assimilere det, og gøre den brugbare del af det til en del af sig selv. 

Da de syv brød er Guds syv sjæle eller ånder, skal mennesket nyde disse syv 

sjælekræfter for, at de kan få vækst i ham og opbygge det guddommelige legeme.  

Manes, sjælen, beder Horus om han må leve af de syv brøds føde, og brødene 

bliver bragt af Taht, som viser, at der er mere end et hold brød. I Biblen er der 

omtalt et hold på syv samt et hold på fem brød plus to fisk. Hele skaren hos Horus 

levede af den guddommelige føde på det brudte brøds sted. I evangeliet hviler 

skaren på græsset, i Ritualet hviler de på grønsværen under Hathors figentræ. Når 

sjælen ernæredes i Annu, da var det de afdøde sjæle, som symbolsk levede af de 

syv Ka-brød, som hverken var lavet eller spist på Jorden. I evangeliet står, at da 

Jesus gik op på bjerget, blev han fulgt af en stor skare, hvor i blandt der var lamme, 

blinde, stumme, krøblinge og mange andre, og han helbredte dem. Skaren 

undredes, da den så, at de lamme kunne gå, de blinde se, de døve høre o.s.v. og de 

priste Israels Gud. Jesus kaldte på sine disciple og sagde: 'Jeg ynkes over skaren, 

fordi de bliver hos mig i tre dage uden at have noget at spise'. (Mattæus vers 15, 

29-32). Miraklerne med helbredelserne og udkastningen af de onde ånder 
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(bekræftet af Pistis Sophia) fandt sted i opstandelsen på bjerget. Dette viser, at 

dem, der var med Jesus og ikke havde nogen føde i tre dage, ventede på deres 

genoprejsning på den tredje dag, og at de var sjæle og ikke dødelige mennesker. 

Det var genoprejsningens bjerg, og det var derfor de blinde, døve, lamme og 

krøblinge var samlet der og afventede genskabelse eller genoprejsning. Det er en 

dramatisk måde at fremstille sjælens drama på, når der fortælles i det okkulte 

billedsprog, at sjælene kommer efter et liv i lamhed, blindhed, døvhed og som 

krøblinge og syge for at blive befriet for disse onder. De har betalt deres karma og 

bliver befriet for denne, når sjælen har betalt nøjagtigt for sin synd eller for sin 

forseelse imod de himmelske love. Da bliver forseelsens resultat udslettet af en 

sådan sjæls regnskab. Hans lamhed, blindhed, døvhed eller hans forkrøblede 

legeme forlader ham i næste inkarnation eller i den nye tilstand på et højere plan. 

Dette sker kun, hvis gælden er helt betalt ved et liv i en sådan tilstand. Ingen af os 

slipper for at betale vor gæld. Vi skal selv høste alt, hvad vi sår, hvorefter vore 

sjæle kan nyde de syv ånders brød, som sætter dem i stand til at bygge et sundt 

legeme i næste jordeliv eller inkarnation. 

I den ene bjergscene er der syv brød, i den anden er der syv brød plus fem fisk, som 

brydes og uddeles ved de tolv apostle. Det er zodiakens tolv kræfter, der uddeler de 

syv ånders brudte brød, og tolv kurve blev tilovers efter, at alle var blevet mætte. 

Det bliver til en kurv fuld af kraft til hver zodiaktegns kraft. Når sjælen nyder det 

himmelske brød, da bliver de syv kræfter mangfoldige i den, og den får så meget til 

overs, så den deler ud til andre, og jo mere den selv nyder af disse brød, desto 

større overflod får den. Jo mere åndelighed sjælen fortærer, desto større bliver dens 

åndelige gods ellers brød. De syv brød plus de fem brød indtages sammen med de 

to fisk. Disse to fisk er symbol på en ny udviklingscykel på et højere trin, der 

begynder med Pisces, Fiskene, fordi Solen efter sin store præcessionscykel på 

26000 år, begynder på et nyt livsafsnit, en ny cyklus, i fiskenes tegn. Når sjælen er 

nået så vidt i sin udvikling, at den skal begynde en ny cykel i sit evige livs 

progression, da begynder den symbolsk med Fiskene. Billedet i det store fortsætter 

i billedet i det små. 

I de ægyptiske myter og i den religiøse symbolik, er alle dem, der indgår i Amenta 

blinde, døve, stumme, lamme og syge, fordi de er døde, der venter på deres 

genoprejsning, og tre dage er det symbolske tal, de døde venter i denne tilstand. 

Derfor var skaren med Jesus i tre dage uden føde. Apostlene omtales også som 

høstmænd, og som dem, der skal arbejde på de himmelske marker. Tænker vi på 

vort systems boble fra før, hvad den nu er, må vi gå tilbage til den tid, da 
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Ursubstansen var i sin fineste form. De syv ånder skal da bearbejde den, eller disse 

marker, og må søges udefra og udenfor den, hvorfra de skal befrugte den. Denne 

befrugtningskraft kom fra Nordpolen først, derefter kommer den kraft, der holder 

vort systems planeter i stilling og hastighed. Denne magnetiske kraft, der binder 

polerne i kloderne, kommer fra det center, hvor de syv ånder står trindt om, og 

dette sted kaldte ægypterne for Osiris rygrad. Disse syv har dannet syv trin, og 

samtidig med disse er fem bevidsthedstilstande blevet vakt, der hos mennesket 

manifesterer sig gennem sanserne. Derfor tales der om syv, der høster og fem, der 

samler negene. I mikrokosmen er sanserne da de fem, der samler negene. At det 

var åndelig føde den store skare spiste, hentydes der til i vers 26 kapitel 6, hvor 

Jesus taler om den føde, han har givet dem og siger: 'Arbejder ikke for den mad, 

som er forgængelig, men for den mad, som varer til et evigt liv, som 

menneskesønnen vil give jer, thi ham har Faderen selv beseglet'. (Johannes 6:27) 

og: 'Thi Guds brød er det, som kommer ned fra himlen og bringer verden liv'. (33). 

Jesus i sit aspekt som den transitive Kristus er det brød, der kommer ned fra 

himlen, det levende brød der giver liv til hver en sjæl, der æder det (vers 50). At 

dette er det åndelige princip, der menes, er jo klart, han ville næppe opfordre nogen 

til at æde sit legeme, og dog siger han i vers 51: 'Jeg er det levende brød, som kom 

ned fra himlen, og om nogen æder af dette brød, han skal leve til evig tid, og det 

brød, som jeg vil give er mit kød, hvilket jeg vil give for verdens liv'. Det er i sin 

karakter som den transitive Jesus Kristus, at han taler. Jesu kød er de åndelige 

kræfter, der skal give sjælene liv på det fysiske plan, kødets plan, til evig beståen 

for sjælene. Det er dette mystiske kød, som under navnet Jesus bliver korsfæstet, 

og det er bygget op af det mystiske blod, der flyder ud af hans side. Det er det 

mystiske blod, Guds Visdom, der bygger det himmelske legeme op. I vers 63 siger 

han: 'Det er ånden som levendegør, kødet gavner intet. De ord, som jeg talte til 

eder er ånd og er liv'. Dette viser, at Jesus kun talte i åndelig betydning, og det hele 

skal forstås åndeligt, også bespisningen af de 5000 mennesker på bjerget, og 

bjerget selv er også symbolsk eller åndeligt. I de følgende kapitler identificerer 

Jesus sig flere gange med Faderen og med lyset eller det frugtbargørende princip, 

og han omtaler sig selv og Faderen som dem, der dømmer uden at fordømme. 

(8:15) Han fortæller også, at før Abraham var til, havde han været, og dette kan 

kun henføre til det store princip, som er guddommeligheden i hver af os. Det, som 

er lyset i os, det som er brød og vin, vin og blod i os, og det som vokser, når vi 

ernærer os af det. 

I 9. kapitel er der hentydet til reinkarnationen, når disciplene spørger Jesus: 'Rabbi, 

hvem har syndet, denne eller hans forældre, så han skulle fødes blind?'. Talen var 
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om den blindfødte, og et sådant spørgsmål forudsætter en tilværelse, hvori denne 

blindfødte kunne synde, så han kunne fødes blind. Hvis troen på dette ikke var 

tilstede, kunne spørgsmålet aldrig blive fremsat, ganske uden hensyn til Jesus svar: 

'Hverken denne eller hans forældrehavde syndet, men det er sket, for at Guds 

gerninger skulle åbenbares på ham'. Horus i sit første komme var blind, og når 

sjælen står ved begyndelsen af sine inkarnationer, er den blind. Den har lige forladt 

Faderens skaberlegeme, som er en sjælekim, og derfor sender Jesus sjælen hen til 

Dammen Siloam, at han skal vaske sig. Det er når guddommeligheden i sjælekimen 

vækkes, at den bliver seende. Siloam betyder udsendt. Sjælen er udsendt på sin 

evolutionsvandring i sine inkarnationers cykler. Dette sker, da Jesus går forbi 

helligdommen, som er det sted, hvor Guds skabergerning udføres (8:59 og 9:1). 

Når en sjæl fødes fra materialismens blindhed og ind i det åndelige livs klarhed, da 

passerer den fra Moses discipelskab til discipelskab hos Jesus. Han går fra den 

verden, hvor gengældelsens lov virker ind i den verden, hvor kærlighedens lov 

virker, og fra nu af vil han arbejde sig bort fra gengældelsens lov ved at 

åndeliggøre sig.  

Og Jesus sagde: 'Til Dom er jeg kommen til denne Verden, for at de, som ikke se, 

skulle blive seende, og de, som se, skulle blive blinde.«  Nogle af Farisæerne, som 

var hos ham, hørte dette, og de sagde til ham: »Mon også vi er blinde?'.(9:39-40) 

Disse mærkelige ord kan kun hentyde til sjælenes udsendelse, hvor Kristus i hver 

sjæl er dommer, der gør sjælen seende for de åndelige ting og blind for de fysiske. 

Farisæerne siger: 'Vi ser!' og der menes her de fysiske ting og materialismen, og 

fordi de ser på den og på deres egen fordel, forbliver deres synd. Synden ophører 

først, når sjælen vender sig mod åndens verden. Det ville være en himmelråbende 

uretfærdighed, dersom den blindfødte skulle være gjort fysisk blind i mange år, 

blot for at Jesus skulle udføre et mirakel på ham og vise folket dette. Når han ikke 

havde syndet i tidligere liv, hvad Jesus siger, at han ikke havde, da ville troen på en 

retfærdig gud ikke kunne opretholdes, når han lod et uskyldigt menneske lide for at 

vise sin almagt gennem sin søn. Mon der ville være en eneste af os, der ikke ville 

spørge, hvorfor vi skulle straffes sådan, hvis det havde været os? Mon ikke en hver 

af os ville have syntes, at Gud var uretfærdig, at han netop skulle bruge os til dette 

formål? Når Gud er fuldkommen, skulle han så ikke være fuldkommen i 

retfærdighed og kærlighed, og han ville lige så lidt gøre dette, som han ville 

fordømme et menneske til, for et eneste livs gerninger at være i et Helvede, der 

skulle vare evigt. En sådan straf ville ikke stå i forhold til forseelsen. 

Helvedeslæren står ikke i Biblen men er indført af kristendommen af magtsyge 

gejstlige, der ville tvinge og skræmme menneskene, og gøre sig til duekræmmere i 
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helligdommen ved at drive handel med de åndelige ting. Den eneste form for 

helvede, der kan blive tale om, er lidelsen i sjælen på grund af det, som sjælen selv 

har skabt i sig. Når dette er brændt ud af sjælen, da er helvede forbi. Da Jøderne 

ville stene Jesus for gudsbespottelse, minder han dem om det Ord, der siger: 'Jeg 

har sagt, I er Guder!'. Han minder dem om, at alle er guder, og at skriften ikke kan 

rokkes, det vil sige Guds Ord, der er skrevet i hans verden gennem manifestationer. 

Hans Ord eller skrift, er vi selv bærere af, fordi vi bærer hans lov i os, der byder os 

at opbygge vore legemer efter hans love, som er givet ved Moses, og som lever i os 

som underbevidsthed. Når vi forlader vores fysiske legemer, for at udvikle os en tid 

i de mere fine legemer, da går vi, ligesom Jesus, hinsides Jordan, og der vil mange 

komme til at tro på deres egen guddommelighed. (10:40-41) 

Oprejsningen af Osiris i Annu er delvist gengivet i evangeliet i Lazarus 

opvækkelse. Osiris, som hviler i Annu, er et billede på sjælen, som er ubevægeligi 

stoffets og dødens verden. Derfor blev han fremstillet som en mumie. Han var 

guden med hjertet, der ikke slog, der ventede på at blive forvandlet til en Sahu eller 

at blive helliggjort. I sit første komme er Jesus søn af Josef, planetånden, og Maria, 

substansen, der tilsammen er vor jord. I sit andet komme er han Kristus, som er søn 

af Helligånden. Som sådan kan han oprejse Sahu-tilstanden af graven og af støvets 

bånd. Den menneskelige sjæls genoprejsning efter døden er en af de centrale idéer i 

den ægyptiske religion, og den forvandlede, genoprejste, mumie var det højeste 

symbol på dette.Denne kaldtes også Karest (Chrest eller Krest). Osiris i sin grav 

blev ikke tilintetgjort eller så forrådnelse. Det gjorde Lazarus heller ikke. Guden i 

stof var også guden i ånd, og dette blev han i genoprejsningen. Horus siger: 'Rejs 

dig Osiris, jeg har slået dine fjender for dig, jeg har befriet dig fra dem!'. I 

evangeliet råber Jesus med høj røst: 'Lazarus kom her ud. Og han som var død kom 

ud med jordeklæder om hænder og fødder og et tørklæde var bundet om hans 

ansigt'. Bethania var det sted, hvor Jesus gik hen for at hvile hos de to søstre, som 

er typer på Isis og Nephys. Annu hos ægypterne var Solens fødested og det sted, 

hvor Osiris går hen for at hvile. Han siger i Ritualet: 'Jeg går til hvile i Annu, mit 

dvælested'. Den afdøde går også til hvile i Annu, eller Bethania, og de to søstre er 

altid med ham, nemlig Martha og Maria, som er symboler på substansen og 

substansens sjæleaspekt. Dette er symboliseret i deres beskæftigelse, når Jesus kom 

til dem. Når sjælen er nået til det standpunkt, hvor den skal være en Sahusjæl, da 

sker det ved indvielsen til en højere verden, og sjælen bliver kaldt frem fra jordens 

verden (graven eller klippehulen) og til åndens verden, men endnu indhyllet i 

stoffets klædebon eller linklædet, mumietklædet. Først da dette bliver taget af ham, 

er han løst og befriet af sine bånd, og han bliver nøgen eller en ånd. Jesus siger: 
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'Løser ham og lader ham gå'. Det er også hinsides, at salvelsen foregår, når sjælen 

går til sine sidste prøvelser og, hvor den skal erhverve de højere verdner. Maria 

salver fødderne. Annu var stedet for festmåltidet, som omtales i Ritualet, og et af 

disse blev afholdt på den sjette dag i måneden. Den, der taler siger: 'Jeg er med 

Horus til festen på den sjette dag i måneden'. Sammenlignes dette med evangeliet, 

da står der i kapitel 12: ' Seks dage før Påske kom Jesus til Bethania, hvor Lazarus 

boede, som Jesus havde oprejst fra de døde. Der gjorde de et aftensmåltid for 

ham..'. Martha betjente ham, og Maria salvede hans fødder og tørrede dem med sit 

hår. Osiris-Ani findes i Annu med Isis hår bredt ud over sig. (Ritualet kapitel 17) I 

en anden version tilhører håret Hathor, og et af hendes navne var Meri. Lazarus er 

et billede på Osiris-Ani, som er sjælen i den store Osiris lignelse, og som ikke er 

død. I en af teksterne står: 'Den store går. Den store oprejses. Horu oprejser Osiris 

på hans fødder'. Og Jesus nægter, at Lazarus er død: 'Vor ven Lazarus sover. Jeg 

vil gå og vække ham af hans søvn' (11:11). 

Sjælen i Amenta blev ikke betragtet som død men som sovende, uden åndedrag og 

med et ubevægeligt hjerte. Det var i Bethanina Jesus græd. Jøderne græd og 

søstrene græd i Bethania, fordi det var det sted, hvor der blev sørget over den døde 

Osiris. Stedet, hvor Osiris lå som mumie, blev kaldt grædestedet. Det er oså som 

sønnen, ar Jesus kommer til Jerusalem ridende på asenindens unge fole, som 

allerede førhen er omtalt. Når Jesus drager ind i Jerusalem for at blive herliggjort, 

er det for at opnå Sahu-tilstanden. Det er som det marokosmiske kristusprincip, han 

taler, når han siger i vers 31: 'Nu går der dom over denne verden. Nu skal denne 

verdens fyrste kastes ud, og jeg skal, når jeg bliver ophøjet fra jorden, drage alle til 

mig'. Her siger Jesus udtrykkeligt, at han drager alle til sig uden undtagelser. Dette 

sker for hver enkelts vedkommende, når verdens fyrste, eller det materielle princip 

er kastet ud af ham. Jesus siger om sig selv, at han ikke dømmer dem, der ikke tror 

på ham, for han er ikke kommet for at dømme, men for at frelse (vers 47-48). Men 

den som ikke modtager hans Ord, har den i sig, som dømmer ham. Det er os selv, 

der er vor egen dommer. Når vi forlader vort fysiske legeme, bliver vi af vor egen 

sjælelige sammensætning og beskaffenhed ført derhen, hvor vi hører til, og dette er 

dommen. Er vi nået til en åndelig tilstand, og intet drager os mod den jordiske 

verden mere, da dømmer vor sjæl os til at leve i den åndelige verden, men hvis 

ikke, da dømmer vi os selv til reinkarnation i den fysiske verden. Den der skal 

frelse os fra dette er Kristusprincippet i os, der skal gøre hver af os til en Kristus, 

men det Ord, som Jesus i os har talt, skal dømme os på den yderste dag. Der som vi 

på den yderste dag ikke har nået til den åndelige tilstand, der er nødvendig for et liv 

i de åndelige verdner, da dømmes vi til at fortabes. Det vil sige, at når vores 
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solsystems levetid er afsluttet, og vi ikke er færdigudviklede til den guddommelige 

status, da kastes de sjæle ud dette vort specielle system, og de fortabes for vort 

systems vedkommende, fordi de ikke har nået fuldkommenhedsstadiet, som var 

meningen. De kan ikke følge med i den himmelske udvikling, som bliver de 

allerede fuldkommengjorte til del, og de kastes ud, hvor der er gråd og tænders 

gnidsel. Det vil sige: De kastes ud i tilværelse i fysisk verden i et andet solsystem, 

hvor de får lejlighed til at udvikle sig videre, indtil de også engang når til 

gudetilstanden. Det er kun for vort system, de fortabes. Et manifesteret solsystem 

er stedet for gråd og tænders gnidsel. Er ikke vor klode et sted, der genlyder af gråd 

og tænders gnidsel? 

Når der i næste kapitel er tale om tvætningen af fødderne, da er dette en sjælelig 

renselse, en åndeliggørelse af de tolv principper. Sjælelig set renses sjælens 'fødder' 

for de ikke åndelige verdners støv. Dens vandring skal i fremtiden være 

udelukkende åndelig. Kun en var ikke ren, nemlig Judas, forræderen. Uden Judas 

kunne Jesus nemlig ikke gennemgå de sidste prøvelser. Det er judasprincippet, 

skaberprincippet, der bliver forræderen, da det er det sidste, der lutres, så at 

begæret efter skabergerning udelukkende bliver rent åndeligt. Det er begæret efter 

skaberevne, der fører sjælen til at korsfæstes på stoffets kors, og det er igen dette 

begær, der fører sjælen tilbage til den åndelige verden, når det er renset. 

Forræderen Judas bliver altid omtalt i de forskellige skrifter med gru og 

forbandelse, men kun de færreste tænker på, at i det store drama ville det være 

umuligt at foretage både en fysisk og en mystisk korsfæstelse uden Judas. Han er 

indirekte ophavsmanden til sejren på korset, og han arbejder med i den store plan 

som en nødvendig kraft. Han er også en af dem, der skal være med til at dømme de 

tolv stammer, fordi han er symbol for en af zodiakens tolv kræfter.  

De næste kapitler i Johannes evangelium er formaninger til disciplene om at gøre 

det rette, og til at de lærer forståelsen af de højere verdner, hvorefter sjælen går 

videre på vandringen mod sine næste indvielser. der er syv trin, som Jesus må 

igennem, og som hver især er en indvielse, der sætter ham i besiddelse af et af de 

syv principper. Kampen i Gethsemane er en af prøvelserne på sjælens modenhed. 

Jesus bliver en konge, men hans rige er ikke af denne verden, ligesom vort rige 

heller ikke er af denne verden, når vi har gennemgået de tilstrækkelige indvielser, 

som beviser, at vi er i besiddelse af det, der forlanges af en guddommelig sjæl. 

Sjælen må selv bære sit kors, de fysiske tilstandes kors, og hvad deraf kommer. 

Først efter korsfæstelsens indvielse kan han sige: 'Det er fuldbragt'. Sjælen er da 

nået til at trænge ind igennem eller bagved stoffets slør, som fortalt længere 

fremme. Han bliver ligesom Horus en ørnehovedet sjæl, nemlig en fuldstændig 
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guddommeliggjort sjæl, der trænger ind i helligdommen. Det er sker efter 

opstandelsen sker i den åndelige verden. At dette klart fremgår af teksten, viser 

Jesus ord til Maria Magdalene: 'Rør ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaren til 

min Fader og eders Fader, og til min Gud og til eders Gud'. Hvis det ikke havde 

været en åndelig forening med faderen, som Jesus havde ment med sin opfaren til 

Faderen, ville hans ord være nonsens, for Maria kunne jo se, at han ikke var 

opfaren, han behøvede ikke at sige det, og havde han været opfaren fysisk 

korporligt til Faderen, ville hun ikke kunne se ham. Men hvis der er tale om en 

forening med faderen rent åndeligt, da kunne han være forenet med Faderen, og 

Maria kunne samtidig røre ved ham, fordi han, efter en åndelig forening eller 

opfaren til Faderen, kunne vandre hos Maria. Men Maria er symbol på substansen, 

og derfor tillader han ikke, at hun rører ved ham. Han har unddraget sig stoffets 

magt og berøring, men han har endnu ikke nået den endelige forening eller opfaren 

til Faderen, fordi han kan udvikle sig videre på et højere plan og nå en endnu mere 

inderlig forening.  

Jesus er ånd, og derfor kan han gå igennem de lukkede døre og være midt iblandt 

de tolv disciple eller de tolv kræfter. Senere åbenbarer han sig for de syv, som er 

symbol for de syv kræfter eller de syv ånder, da de går ud for at fiske. Fiskeriet 

finder ikke sted på det fysiske plan eller i en fysisk sø, men i den åndelige verden, 

hvor de syv kræfter samler åndelig næring, symboliseret i fisken, til dem, som de 

skal bringe i vækst. At Jesus siger, at de skal kaste garnet ud på højre side af skibet 

har også sin betydning, for højre er symbol for åndelighed venstre for stoflighed. 

Først når nettet bliver kastet ud i åndens rige kan fiskene fanges, som skal være 

næring for sjælene. De er den åndelige kundskab, som sjælen lever af og vokser 

ved. Der står, at Simon Peter var nøgen (21:7) En nøgen mand er symbol på en 

ånd. Jesus giver dem de fisk at æde, som de havde fanget, og det er altid Kristus og 

Kristusforståelsen i os, der giver os føden og fordeler det vi har indfanget af 

kundskab. De syv med Jesus i denne scene var ånder, ligesom de syv med Horus, 

for der står: 'Dette var tredje gang Jesus åbenbarede sig for sine disciple efter, at 

han var opstanden fra de døde'. De første fire ånder eller kræfter med Horus bliver 

grundlæggere af 'Den gode hyrdes fold'. Disse er de fire elementers eller de fire 

evangeliers repræsentanter, og Jesus var grundlæggeren af den mystiske fårefold, 

da han siger til Peder (Simon Peter): 'Vogt mine får!'... 

 

 


