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Barndommen 
 

Der findes et princip, som modstår alle argumenter, og som medfører en hindring 

mod alt fremskridt, og det er fordømmelse, før en undersøgelse. 

   -Paley- 

 

Accepter aldrig noget, som virker urimeligt, forkast aldrig noget urimeligt uden 

grundig undersøgelse. 

   -Buddha- 

 

Mit navn er Alphonso Colono. Jeg er mexikaner af ren spansk afstamning, men 

blev født i Paris. Jeg var den eneste søn i familien, men jeg havde en smuk søster, 

Esmeralda, som var tre år yngre end jeg selv. Min far Ferdinand Colono, 

nedstammede i direkte linie fra slægten Colono i Granada, hvis aner går helt tilbage 

til maurernes tid og de var kendt over hele den Iberiske halvø for deres dygtighed 

som læger. Min mor kom fra familien Vesta i Sevilla, og de var ligeledes meget 

dygtige inden for lægekunsten. Far og mor traf hinanden under deres studietid i 

Paris. Efter ti år med godt kammeratskab, og efter de begge havde bestået deres 

eksaminer med de højeste tænkelige karakterer, giftede de sig. Efter min fødsel 

flyttede de til Mexico City, hvor mine bedsteforældre havde slået sig ned i 

begyndelsen af 1800-tallet.  

 

Der havde altid været meget mystik knyttet til deres studier. Et mysterium, som jeg 

ikke forstod førend senere i mit liv. De to tilhørte nogle af de mest lærde 

mennesker på deres tid og skønt de kom fra et centrum for materialistisk tænkning, 

var de gennemsyrede af de mystiske ideer. Da min far kom tilbage til Mexico, 

begyndte han straks at praktisere som læge, og han blev snart kendt viden om for 

sine heldige behandlingsmetoder og sin dygtighed. Hans berømmelse blev faktisk 

så stor, at den strakte sig udover landets grænser til hele Sydamerika og han blev 

tilbudt store honorarer fra de forskellige lande. Alle disse tilbud afslog han og 

forblev i Mexico City for at bistå såvel rige som fattige. Resultatet af dette blev, at 

han var kendt og elsket af folket. Min mor var lige så lærd som min far, hun var 

desuden meget kyndig indenfor kunst og musik og hun havde indflydelse, der var 

lige så stor som fars. Men undtagen ved specielle lejligheder, tilbragte hun sin tid i 

hjemmet, eftersom hun anså det for sin særlige pligt at undervise mig og min 

søster.  
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Mange år er nu passeret siden min mor sad der i den svale aften og pegede op mod 

himlen for at forklare min søster og mig de stjernekonstellationer, som lyser så 

klart på himlen i den tropiske nat. Disse aftenlektioner står endnu stærkt levende i 

min erindring. Hun troede ikke, at stjernernes mangfoldighed kun var lyspunkter, 

som spredte nattens mørke, men ligesom hendes forfædre maurerne, troede hun, at 

de alle var fyldt med liv og at de var hjemsted for Guder og andre lysvæsner og at 

de havde meget nær sammenhæng med Jordens børn. Mange år er gået siden, 

mange forandringer har fundet sted i mit liv siden disse aftensamtaler og de lyse 

solrige dage, hvor min mor tog Esmeralda og mig med til den nærliggende bjergtop 

for, at højne vor fornemmelse for naturens skønhed, for derfra kunne vi se ud over 

bugtens rolige overflade og de langt borte liggende blå tågeslørede bjergtinder.  

 

Jeg mindes stadig det kærlighedsfulde lys, som udstrålede fra mors mørke, smukke 

øjne når hun formanede os til ikke, at skade disse små væsener, eftersom alt liv 

kom fra Gud og derfor var helligt. Disse små insekter havde et bestemt formål, og 

vi kunne lære mere af at studere dem end ved at dræbe dem eller træde dem ihjel. 

Trods det, at far næsten altid bistod de syge, forsømte han aldrig en lejlighed til at 

komme hjem, og han fulgte os ofte på disse bjergture eller talte med os ved 

fontænen på gårdspladsen. Mor og far kunne tale sammen i timer om filosofi og 

videnskab, Esmeralda og jeg sad nær ved og lyttede med spændt interesse. Vi 

forstod ikke alt, hvad der blev talt om, men gennem en indre intuition føltes det 

trods alt velkendt. Et barn forstår mere end mennesker almindeligvis forestiller sig, 

for kundskab kommer ikke gennem intellektet. En ren og uplettet sjæl står i kontakt 

med de åndelige sandheder og gennemstrømmes af og udstråler dette lys. Foruden 

sit arbejde som læge, holdt far forelæsning i, hvad jeg dengang troede var medicin.  

 

I sit laboratorium som lå på anden etage i huset, tillod han os aldrig at gå ind. Den 

tunge egetræsdør, som førte derind, var forsynet med en mærkelig lås og vinduerne 

var dækkede med jerngitre. Hver onsdag aften kom nogle mænd på besøg og 

sammen med far og mor gik de ind i dette rum. Jeg lagde mærke til, at antallet af 

mænd næsten altid var tolv, og de kom og gik for det meste en og en. Under disse 

onsdagsmøder tilbragte min søster og jeg aftenerne sammen med en betroet tjener, 

som sørgede for at vi kom i seng til tiden.  

 

På denne måde henrandt livet i elleve år og jeg var nu fjorten år og min søster 

elleve. Alt var fred og glæde, og livet var en eneste lang, men behagelig skoletid. 

En aften vendte far hjem tidligere end sædvanligt. Han og mor tog plads foran 

fontænen, og de var snart optaget af en meget alvorlig samtale. Min søster og jeg 
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legede med en stor samling sneglehuse på gårdspladsen og ville normalt ikke have 

skænket deres samtale nogen større opmærksomhed, men fraværet af fars sæd-

vanlige kys og det sorgfulde udtryk i hans ansigt vakte vor nysgerrighed, og vi 

lyttede spændt til deres samtale. 

 

”Ninna,” sagde han, idet han tog mors hånd og betragtede hende kærligt, ”ved du, 

at vore tyve år nu næsten er til ende.”  

 

Hun svarede roligt og alvorligt: ”Ja Ferda, jeg ved det og jeg har i nogen tid 

forberedt mig til den forandring, som jeg har en følelse af vil indtræffe, og jeg 

håber du, min mand, har gjort det samme. Men, kære, du ser usædvanlig trist ud i 

aften, er der noget som foruroliger dig? Lad mig i så fald få det at vide.”  

 

”Ninna,” sagde han og kyssede hende, ”jeg har tænkt på, at vort kærlighedsfyldte 

liv snart er til ende, og at det vil blive erstattet med mere alvorlige pligter. Og 

skønt jeg ikke et øjeblik ville unddrage mig den opgave, vi er blevet pålagt, så 

fyldes jeg af sorg, når jeg tænker på, at vi snart må skilles.”  

 

”Du glemmer, min kære mand, at skønt det kan virke, som om vi skilles, så er vore 

sjæle dog altid forenede. Vore tyve år i kærlighed og uselvisk arbejde har gjort vor 

indre naturer uadskillelige og udviklet vore højere sind, så at vi nu er egnede til et 

højere arbejde. Vi elsker hinanden med ren og uselvisk kærlighed, men vi må ikke 

forsømme vor pligt mod dem, som i alle disse år har overskygget og beskyttet os. Vi 

må heller ikke glemme, at alle ting her på Jorden er forgængelige. Vi er blevet 

instruerede i den videnskab, som leder til det evige, og i tyve år har vi kunnet 

glæde os over den højeste lykke her på Jorden, og det har hjulpet os til at få en 

svag anelse om en endnu højere og mere evig glæde. Skal vi nu ved selviske tanker 

skille os fra Helheden og afstå fra vort privilegium og forsømme vore pligter?”  

 

Mors ansigt lyste, og en stråleglans af lys omgav hendes hoved, mens hendes øjne 

udstrålede en forunderlig skønhed.  

 

”Min elskede hustru” svarede far, ”du repræsenterer i sandhed Mestrene. Du 

hædrer den ædle familie Vestas navn, du minder mig om mine pligter. Denne 

verdslige eksistens er sandelig uvis. Når alt går mest glat og lykkeligt kan en dyster 

hændelse stå lige for døren. I dag lever vi i fred, lykke og kærlighed, i morgen kan 

døden adsplitte vor familie, lykken vendes til ulykke, og stor overflod forvandles til 

fattigdom. Vi har virkelig, ved at vi står i forbund med Mestrene, været overvåget 
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af deres beskyttende kærlighed og vi vil ikke nu lade de flygtige glæder forlede os 

fra pligtens vej og den evige salighed.” 

 

”Bravt talt, men sig mig nu, hvilke nyheder du har at fortælle.”  

 

”Jeg har i dag fået specielle nyheder fra Frankrig. Santos har opnået sin indvielse, 

og han kommer inden længe hertil for at overtage min opgave. Han kommer 

sammen med Albarez. Hvad dette indebærer ved jeg ikke, men vi kan være sikre på, 

at det varsler forandringer.”  

 

”Det er sandt, at dette besøg vil blive betydningsfuldt, men anvend ikke ordet 

varsel, som om det antyder noget ulykkesbringende. Vi kan være forvisset om, at 

nærværelsen af en så højtstående mand, må indebære noget godt. Men hvad der 

end vil ske, så er det nødvendigt, at vi nu giver vore børn mere avanceret 

undervisning.”  

 

”Ja,” svarede far, ”deres kundskab sammen med deres intuition vil hjælpe dem til 

at forstå. I morgen vandrer vi over bjerget sammen, og da kan vi tale frit om det 

emne, som vi har holdt hemmeligt så længe, og som vil få en stor betydning i deres 

liv.”  

 

Bjergtoppen var dækket med mange slags sneglehuse, og far benyttede lejligheden 

til at fortælle om den tid, da det som nu er land, var havbund, og dengang en stor 

og mægtig civilisation, som forlængst er gået over i historien, lå der hvor havet nu 

ligger. Da vi havde spist vor frokost, og alle var steget op på den porfyr-klippe, 

som udgør bjergets top, holdt far følgende tale til os børn: ”Børn” sagde han, 

samtidig med at mor tog plads imellem os, ”den fulde betydning af, hvad jeg nu vil 

sige jer, vil gå mere klart op for jer, efterhånden som I bliver ældre, og eftersom 

det er omhyllet af mysterier, som jeg ikke helt kan forklare jer, må jeg stole på, at i 

tager intuitionen til hjælp. Jeres mor og jeg er medlemmer af et hemmeligt 

Broderskab, hvis medlemmer har forpligtet sig til at vie deres liv til at tjene 

menneskeheden, Ikke blot vi, men også vore forældre og forfædre langt tilbage i 

tiden var eller er, tilknyttet dette hemmelige selskab.”  

 

Esmeralda og jeg lyttede nu spændt, og min fars ord fortryllede mig på en sælsom 

måde.  
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”Dette Broderskab,” forsatte han, ”har mange grader eller niveauer af 

medlemmer, fra de, som uselvisk arbejder med de enkleste jordiske sysler, til de 

som har sine specielle forpligtelser, og jeres mor og jeg tilhører den såkaldte fjerde 

grad. Som medlemmer af denne grad må vi, inden vi kan gå ind i den ophøjede 

Tredie Grad, i reneste kærlighed og gennem dyd og godhed opfostre to individer, 

som kan indtage vore pladser i verdenen, når vi går videre. I kære børn, er beviset 

på, at vi har opfyldt alle krav. Vi må desuden leve et kærlighedsfyldt og uselvisk liv 

i tyve år som almindelige verdensborger, og i denne tid skal vi undervise og lede 

jer, indtil i kan gå videre ved egen kraft. Hvis disse pligter heldigt opfyldes, hvis vi 

i disse år er et levende eksempel på alt godt, får vi det privilegium at blive 

medlemmer af den ophøjede Tredje Grad og derigennem blive frigjorte fra dødens 

bånd og for evigt leve i den reneste kærlighed. Børn vore tyve år er snart til ende, 

og det eneste endnu ikke opfyldte vilkår er, at I skal være rede til at indtage vore 

pladser. Vi ved at dette kun er et tidsspørgsmål, og at I begge to vil blive os over-

legne.” 

 

Storslåede og ædle var fars ord, da han fortsatte med at tale om dette emne, som 

syntes at opfylde hele min sjæl. Men endnu mere storslået var mors smukke og 

udtryksfulde ord, da hun begyndte at berette om de store sjæle, som tilhørte den 

Tredie Grad. I fuld fortrolighed udmalede hun de muligheder, som nu lå foran både 

dem og os. Da de sluttede var Esmeralda og jeg, skønt så unge af år, opfyldt af en 

begejstring, der var lig deres egen.  

 

Intet usædvanligt indtraf før den følgende onsdag, den sædvanlige aften for 

sammenkomsten i laboratoriet. Disse møder var, som vi nu havde fået at vide af 

far, en frimurerloge, hvor far var leder. Den aften vendte han tilbage med en 

fremmed. Det var en statelig mand med brunt krøllet hår, temmelig lange og svagt 

krøllet bakkenbarter og moustache af samme farve. Hans øjne var stålblå, han 

havde et åbent og gennemtrængende blik. Han var næsten helt indsvøbt i en lang 

indigofarvet kappe, som hængte frit fra hans skuldre og helt ned til knæene. På sine 

hænder havde han handsker, og jeg lagde mærke til, at han aldrig tog dem af. Han 

talte altid med en lavmælet stemme, og den syntes at udgøre en ukendt kraft, for vi 

følte det, som om det løb koldt ned ad ryggen, hver gang vi hørte den. Jeg så også, 

den fremmede undgik personlig kontakt med andre, og umiddelbart efter sin 

ankomst begav han sig til laboratoriet, som ham ikke forlod, ikke engang til 

måltiderne. Disse blev tilberedt af min mor, og hun serverede dem selv. Da den 

fremmede var kommet, sagde mor til os, at hun og far havde meget svært arbejde at 
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udføre den nat, og at vi ikke skulle blive urolige, hvis de ikke kom ned før den 

næste morgen.  

 

Efter at jeg var gået til sengs, begyndte den sidste tids mysterier at trænge sig på, 

og det var først efter en lang og urolig aften, at jeg sov ind. Søvn du sælsomme 

mysterium, hvem kender din betydning og de vidunderlige kræfter, som i dig får 

fuldt spillerum? Jeg sov og drømte, at jeg blev ført langt bort til et stenet og 

bjergrigt land, hvor der, på den bratte klippeside af et stateligt bjerg, som var 

omgivet af sneklædte bjergtoppe, lå en stor klosterlignende bygning. Gennem de 

forunderlige omskiftelser, som karakteriserede drømmen, befandt jeg mig derefter 

på en stor gårdsplads, som var omgivet af kæmpe store søjler og var helt fyldt med 

hvidklædte præster. Ved pladsens ene side, på den store, hvide blok der anvendtes 

som trone, sad en mand iført kappe på en stol af perlemor eller elfenben. Han var 

barhovedet og havde lange gyldne krøller. Hans ansigt var ungt, og hans øjne blå 

og milde. Mens jeg betragtede ham indhylledes han i en sky af lys, og da jeg så 

mere grundigt på ham, så jeg, at hans skikkelse var gennemsigtig ligesom krystal, 

og et gyldent lys udstrålede fra den lyseblå kappe, som omsluttede ham. Derefter 

ændredes hans ansigtstræk, og det venlige og milde udtryk blev ombyttet med 

bistre og skrækindjagende træk. Hans øjne lyste, og kraftige lynglimt fyldte den 

omgivende luft. Med bæven og forundring betragtede jeg scenen, og jeg så, 

hvorledes den hvidklædte skare trak sig tilbage, hvorefter tolv skikkelser, i gule 

dragter, kom frem og stillede sig i en cirkel omkring tronen. Da lagde jeg for første 

gang mærke til en gylden zodiak på det hvide marmorgulv rundt om tronen, og 

hver og en af skikkelserne stod på et af tegnene. Gårdspladsen glødede af lys fra en 

usynlig kilde, og nu, se! Tolv personer, iført indigofarvede dragter, leder en 

skikkelse frem, hvis perlehvide legeme jeg kan skimte gennem den tynde dragt. Se! 

Da jeg kigger nærmere efter, genkender jeg min mor. På hendes ædle, 

perlemorshvide pande lyser en femtakket stjerne med en vidunderglans. Åh, så 

smuk hun er, og så rolig og værdig hun optræder. Hendes tolv ledsager deler sig op 

og danner en triangel rundt om hende, hvorefter hun træder frem. Da lægger der sig 

en tåge over scenen, og jeg synker ned i dyb og drømmeløs søvn. Oh, min sjæl! 

Hvor vandrede du i denne søvn, da du var fri for materiens lænker?  

 

Den følgende morgen fik jeg af tjenestepigen Juanita at vide, at alle de, som havde 

været forsamlet i laboratoriet, var gået deres vej lige før daggry, undtagen den 

mystiske fremmede, samt far og mor. ”Og,” hviskede hun med rædsel i blikket, 

GÅRDSPLADSEN var fuld af genfærd hele natten, for da jeg gik tilbage til mit 

værelse, så jeg, at der var fyldt med hvide skikkelser på den månebelyste 
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gårdsplads. Jeg svarede hende ikke, men jeg kunne ikke lade være med at forbinde 

hendes beretning med min drøm, og jeg bestemte at spørge mor om dette.  

 

Da klokken var ni, kom min far ned, og han virkede forpint og træt at bekymringer. 

Midt på dagen spiste han en let frokost sammen med os, og som svar på vore 

spørgsmål svarede han kun: Mor kommer senere. Klokken blev tre, inden mor viste 

sig. Åh, så smuk hun var. Hendes ansigt udstrålede Guddommelig kærlighed. Hun 

gik hen til os, og da hun kyssede mig, gik der en skælven gennem hele mit væsen. 

En behagelig fuldkommenhed fyldte mit hjerte, jeg havde aldrig før følt mig så 

lykkelig. Som svar på vore spørgsmål sagde hun at den fremmede var en stor 

Mester, og at hun ved hans hjælp havde kunnet færdes vidt omkring og havde set 

mange af det højere livs mysterier. Da jeg fortalte hende om min drøm, lo hun 

lykkeligt, kyssede mig og sagde: ”Min kære søn og broder, du er visere end du 

tror, og engang vil du forstå hele rækkevidden af din vision.”  

 

Den fremmede viste sig ikke før hen imod aften, da han kom ind på gårdspladsen, 

hvor vi andre sad sammen. Han gik hen til mig og ytrede nogle ord, som havde en 

forunderlig virkning. En hvid tåge formede sig til en sky for mit syn, og den hastig 

vibrerende tågesky tog form og bredte sig ud til et panorama. Jeg så en af bjerge 

omkranset, rolig, spejlblank vandoverflade, hvor mange øer lå spredt. Den lyseblå 

himmel var fyldt med forbidrivende, snehvide skyer, som reflekteredes mod 

vandet, da viste der sig en vældig armada af skibe, som var fyldt med 

krigsudrustede mænd, også strandkanterne fyldtes med en sydende masse af 

rustede krigere. På en eller anden måde, jeg ved ikke hvordan, virkede scenen 

velkendt, og ordet Xerxes, Persien og Grækenland formedes inde i mig. Tågen 

ændrede form, og jeg så en slette, som var fyldt med en hær af mørkhudede, 

turbanklædte mænd med korte buede svær, og som red på arabiske fuldblodsheste. 

Lige foran denne hær stod en armé af granvoksne mænd, med langt gult hår, og de 

var udrustede med vældige stridsøkser og brynjer. Jeg så, hvorledes de 

turbanklædte krigere angreb under vældige råb, hvorpå de to hærer mødtes i en vild 

tumultagtig batalje og samtidig fornam jeg ordene Martell, Poitiers. Tågen skiltes, 

og jeg hørte den mærkelige mand sige: ”Broder af det forgangne og det 

kommende, din bane er fastlagt.”  

 

Han vendte sig derefter mod Esmeralda og betragtede hende længe og intensivt, 

hvorved hendes ansigtstræk stivnede. Hun virkede samtidig som om hun betragtede 

noget i det fjerne, men jeg kunne ikke opdage nogen tåge. Han ytrede siden ordene: 
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”Du unge søster fra Orienten, nu i vesterlandsk skikkelse, også du skal vende 

tilbage.” 

 

Han gjorde en gestus med sin hånd, og min søster kom til sig selv og så spørgende 

på mig. Denne mærkelige forestilling havde blot taget nogle få øjeblikke, og far og 

mor havde været tavse vidner til det hele. Da den fremmede trak sig tilbage fra 

Esmeralda, vendte han sig om med en karakteristisk gestus og gik sin vej. Vi 

bestormede far og mor med spørgsmål, men de havde hverken set nogen tåge eller 

nogle scener. De havde blot lagt mærke til vort stive blik og de ord, som den 

fremmede havde ytret. De fortalte, at han var en stor adept ved navn Albarez, og at 

han ejede de mest vidunderlige kræfter, i lighed med alle andre store mænd. En af 

disse kræfter var bl.a. evnen til at indgive andre en temporær genoplivelse fra 

tidligere inkarnationer. 
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Familien splittes. 

 

To uger efter adepten Albarez` afrejse, kom far ind på gårdspladsen med et brev, 

som han overrakte mor samtidig med at han satte sig ved siden af hende ved 

fontænen. Efter at have åbnet og læst overlod hun det til far, samtidig med at hun 

kaldte på Esmeralda og mig.  

 

”Ferda,” sagde hun, da far lagde brevet fra sig, ”det er bedst det som sker, og vi 

må ikke vise nogen tegn på svaghed.”  

 

Derefter vendte hun sig til os og sagde: ”Kære børn, vi har levet længe og lykkeligt 

sammen, men nu er tiden kommet, da vi må skilles. Esmeralda og jeg må tage den 

første båd til Paris, eftersom jeg er blevet kaldt dertil for at udføre min pligt, og jeg 

tager Esmeralda med mig, så hun kan fuldføre sine studier. Du Alphonso, har 

stadig meget at lære af far, og når du er kommet så langt, at du er blevet moden til 

en højere undervisning, end han kan give dig, så skal du komme til Paris.”  

 

Far var enig i alt det, mor sagde, og eftersom jeg havde fuld tillid til mine forældres 

visdom, var jeg beredt til at tage tingene som de kom.  

 

”Ved du hvad,” sagde Esmeralda senere, ”jeg tror, at mors pludselige kaldelse til 

Paris har noget at gøre med dette store Broderskab, som de har talt så meget om. 

Jeg tror at mor er meget højt udviklet og mere fremragende, end vi tror eller ved. 

Jeg tror faktisk, at ingen af os rigtigt kender vore forældre. Jeg tror, at de er 

fremstående medlemmer, og at den store adept Albarez fandt ud af det, mens han 

var her.”  

 

Trods det, at kaldelsen var kommet så pludselig, forspildtes ingen tid, for far og 

mor gjorde alle forberedelserne roligt og systematisk, og allerede den næste dag 

var vi klar til vor afrejse. Vi tog toget til Vera Cruz, hvor mor og min søster gik 

ombord på damperen Altata, som skulle gå til New York. Om aftenen besøgte vi 

Don Ignatius Martinoz, en meget lærd studiekammerat af far, og han gjorde 

tjeneste som læge i byen. Da han hørte om mors og min søsters afrejse, rystede han 

alvorligt på hovedet og sagde: ”Senor Colono, jeg vil ikke forurolige dig unødigt, 

men du må have forsømt at studere stjernekonstellationerne.”  

 

”Det er sandt,” svarede far, ”jeg har ikke studeret planeternes stilling i den sidste 

tid. I mit arbejde overser jeg dog ikke disse studier, eftersom jeg mener at den 
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indflydelse, som symboliseres af planeterne, har sammenhæng med forskellige 

sygdomme. Men hvad siger stjernerne?” 

 

Som svar tog Don Ignatius os med til sit arbejdsværelse, hvor han henledte vor 

opmærksomhed på en stor himmelglobus af gennemsigtigt materiale, hvor stjer-

nebillederne var afbillede i forskellige farver. Inden i globen var vort solsystem, og 

planeterne var bevægelige, så at de kunne flyttes til deres aktuelle leje.  

 

”Som du ser,” sagde han, ”varsler planeterne en storm på havet. Saturn og 

Uranus, som begge er ondskabsfulde planeter, er i konjektion og Månen, Venus og 

Mars befinder sig i de Tegn, som er forbundet med havet. Dette er ildevarslende, 

og skønt jeg håber, at ingen vil komme til skade, forudsiger jeg et brat 

vejromslag.”  

 

Far forstod udmærket Don Ignatius` ræsonnement og holdt med ham i hans slut-

ninger, men som svar sagde han, at han helt havde adlydt en ordre og nu kun kunne 

håbe på det bedste. Jeg havde lyttet opmærksomt, og skønt jeg havde en vis tillid til 

astrologien, mente jeg, at de denne gang havde taget fejl da jeg så ud, og så en klar 

himmel.  

 

Men mine slutninger viste sig at være forkerte, for nogle få timer senere 

formørkedes himmelen med næsten utrolig hastighed af mørke, ildevarslende 

skyer. Vinden tog til, og vi blev indsvøbt i et nattelignende mørke. Derefter fulgte 

et kort vindstød og en let regnbyge og derefter uheldssvanger ro. Så fulgte stormen, 

en frygtelig storm. Vinden brølede, og træerne knækkede af dens frygtelige styrke. 

Himlen var som et inferno af lyn og tordenen kappedes med stormen om de mest 

frygtelige lydsensationer. En time senere var det alt sammen ovre. En eneste time - 

men, O Gud - hvilke ødelæggelse den havde afstedkommet! Hvilken skræk og 

hvilke forandringer havde den ikke medført!  

 

Under hele stormen havde far været mismodig og fraværende, og nu, da det var 

over, mærkede jeg, at hans ansigtstræk var forandrede. Han havde mistet det lyk-

kelige smil og virkede nu hård og usigelig sorgfuld.  

 

”Min kære bror,” sagde Don og tog fars hånd, ”jeg har medlidenhed med dig og 

vil gerne hjælpe dig i denne prøvelse. Det virkede utroligt at fartøjet kan have 

redet denne storm af. Vi må ikke beklage os over det, som kaldes døden, for vi ved, 

at for hende er der intet andet end begyndelse til en ny tilværelse. Du har mistet 
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hende i dette liv, men er det et tab for dig, så er det til gengæld en gevinst for 

hende. Og hvis du tænker nærmere over de virkelige fakta, så indebærer det også 

gevinst for dig. Skønt du har tabt hende i den synlige verden, vil hun altid være i de 

usynlige verdener, og det der kan se ud som adsplittelse, er i virkeligheden en mere 

intim forening. Husk også på, broder, at du handlede efter Mestrenes ordre. Når vi 

ser på sagen i dette lys, må vi huske på, at hvis hun stadig havde haft pligter at 

udrette i denne verden, ville hun havde været beskyttet af de magter, der også 

råder over storm som denne.”  

 

Don Ignatius’ ord havde en styrkende virkning, og far tog hans hånd og sagde: 

”Min kære broder, du taler sandt; jeg har elsket min hustru i den grad, at denne 

kærlighed er blevet selvisk. Dette betyder en virkelig påmindelse for mig om at 

rette min kærlighed ud mod menneskeheden. Jeg vil forblive stærk og aldrig mere 

glemme det arbejde, jeg har påtaget mig. Jeg adlød Mestrenes ordrer, og fra nu af 

vil jeg vie mit liv helt til menneskeheden og sandheden.”  

 

Mens far talte rejste han sig op, som et virkeligt billed på selvkontrol, og hans af 

sorg ansigt oplystes af indre fred.  

 

”Min søn Alphonso,” sagde han og vendte sig imod mig, ”læg dig de ord vi her 

har sagt på sinde, indprent dem vel i sjæl og hjerte. Din mor er ikke død. Der er 

ingen død. Ved den proces, som vi har givet dette navn, passerer vi ud fra den 

forgængelige fysiske form mod det Universelle Lys og Kærlighed. Din kære mor og 

søster er nu med største sikkerhed passeret videre fra vor form for liv til højere 

planer af glæde og tjeneste. Det er vor skæbne at fortsætte vort arbejde her for at 

tjene, ja, og fortjene retten til at forene os med dem i de højere verdener. Vil du 

forene din stræben med min, så vi kan nå dette mål.”  

 

Jeg syntes at absorbere min fars styrke, en ny form for liv pulserede gennem mig, 

og en indre røst formanede: Videre! Videre! Med en beslutsomhed og entusiasme, 

som jeg aldrig tidligere havde kendt, svarede jeg: ”Ja!” 

 

Vi blev hos Don Ignatius en dag mere. Af aviserne redegørelse for stormen fremgik 

det, at den havde hærget hele havbugten, og at alle fartøjer på dette sted uden tvivl 

var forlist. Til sidst var der en fortegnelse over de passagerer, som var ombord på 

Altata, og efter senora Nina Colono med datter nævntes to ukendte mænd, der var 

gået ombord, netop som båden havde lettet anker, men hvis navne endnu var 

ukendte.  
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Næste dag vendte min far og jeg hjem, og fra og med dette tidspunkt var jeg hans 

stadige medarbejder. Det gamle laboratorium blev åbnet for mig, og jeg gennemgik 

et grundigt kursus i kemi, og specielt blev de ting behandlet, som kunne forbindes 

med medicinens område. En dag fortalte far om sine held som læge: ”Jeg 

behandler ikke sygdomme, sådan som mange forestiller sig, og mine succeser 

afhænger ikke af de titler, som hædrer mit navn, eller de diplomer, som jeg har fået 

ved en af verdens mest berømte skoler, men de beror på den kundskab, jeg 

erhvervede i visse hemmelige skoler, hvor jeg studerede under mit ophold i Paris. 

Disse mænd underviste i mere, end der tilskrives dem af den uvidende almenhed. 

Disse skoler bevogtes meget strengt, og kun de, som er værdig dertil, kan opnå 

optagelse der, for den kundskab, som afsløres, ville være et frygteligt våben i 

hænderne på selviske og ondskabsfulde personer. Jeg håber min søn, at kunne 

skaffe dig adgang til disse skoler, når du har opnået tiltrædelsesalderen enogtyve 

år. Indtil da må du studere til almindelig læge, for i en tid som denne, fuld af 

formaliteter, kan du ikke praktisere åbent, hvad du har lært, men du må skjule din 

virksomhed under et slags skalkeskjul. Mange mennesker har jeg helbredt med 

metoder som, om de havde været kendt, ville kaldes for overtro, og som ville have 

givet mig betegnelsen kvaksalver.”  

 

Da jeg spurgte om de hemmelige skoler på nogen måde var knyttet til det store 

Broderskab, svarede han: ”De udgør en del af en semi-esoterisk sektion, og at alle 

medlemmer af den fjerde grad må stræbe efter magt og indflydelse i verden, ikke 

for egen selvisk interesse, men for, at de derigennem kan blive bedre instrumenter 

for de højere kræfter. Hver og en, som stræber efter at blive medlem, må mestre de 

tre områder, medicin, jura og kunst, men dette vil blive forklaret dig mere 

udførligt, når det rette tidspunkt er inde.”  

 

”Var min mor medlem, og tillades det kvinder at indtræde i denne skole?” spurgte 

jeg.  

 

”Din mor var medlem, og kvinder kan bevilges adgang, men de kan blive fritaget 

for fagmæssigt arbejde, hvis de ønsker det. De må dog gennemgå de samme prøver 

som mændene. Din mor var meget kyndig indenfor kunstens og musikkens område, 

og hun var også dygtig til at diagnosticere. Hun var desuden min stadige rådgiver i 

alle svære tilfælde. De forskellige nationers love og regeringsprincipper kendte 

hun meget godt, og hvad angår juraen i det filosofisk aspekt, havde hun få 

ligemænd. Husk også på, Alphonso, at det var der, jeg traf din mor. Som forklaring 
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på, at vi traf hinanden kan jeg også fortælle, at alle medlemmer af den fjerde grad, 

sender deres sønner og døtre til denne skole, og det er blevet praktiseret i flere 

århundreder. De kundskaber, som læres i denne skole, gør det muligt for enhver, 

som undervises der, selv at opfostre børn som er egnede til at blive medlemmer. 

Ved at hver forældrepar får sig en søn og en datter, vedligeholdes organisationen 

selvom ældre medlemmer passerer videre til højere grader, hvor familiedannelse 

ikke forekommer. Jeg havde en søster med mig til Paris, som giftede sig med en af 

brødrene, og som jeg ikke har hørt fra i disse tyve år. Din mor havde også en bror, 

men han giftede sig ikke, men valgte en anden udviklingslinie, og passerede på den 

måde videre til de højere grader. Jeg kan ikke fortælle mere om dette nu, men jeg 

håber, at også du, når du rejser til Paris, vil finde en kvinde hvis sjæl i harmoni 

med din egen.”  

 

”Men,” sagde jeg og tænkte på min forulykkede søster, ”på hvilke måde opfyldes et 

tomrum, som forekommer ved dødsfald?”  

 

”Det, min søn, tilhører indvielsernes hemmeligheder, og det har jeg ingen ret til at 

fortælle dig. Jeg kan dog sige, at disse ting styres af højere sfærer, desuden kan 

også de børn som adopteres af et medlem fra fjerde grad blive medlem.”  

 

I de næste syv år var jeg min fars faste elev. Hvad der angår Altata, var der ikke 

hørt noget om det efter den skæbnesvanger storm. Hver gang jeg diskuterede dette 

emne med far, svarede han, at mor stadig levede, samt at hun var blevet indviet og 

steget til den "Tredie Grad,” den grad hvis medlemmer havde overvundet døden.  

 

”Men hvis dette er sandt,” vedblev jeg, ”hvorfor hører vi så intet fra hende?”  

 

”Min søn, du forstår ikke,” svarede han højtideligt, ”de, som tilhører den Tredie 

Grad er fri for alle familiebånd. Intet individ kan gøre krav på deres kærlighed, for 

den er grænseløs og universel, og den tilhører hele menneskeheden.”  

 

Jeg havde nu nået tyveårsalderen, og jeg var nået langt i mine studier af de me-

dicinske og naturvidenskabelige emner. Min kundskabshunger var næsten blevet 

umættelig, men trods min hengivenhed for studierne, var det ikke et øjeblik blevet 

mig tilladt at forsømme det sociale livs krav, for, som min far sagde, så længe, som 

dit arbejdsfelt er den sociale verden, må du kende dens sæder og skikke.  
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En dag, da vi vendte hjem, blev vi mødt af en besøgende, som jeg ved første blik 

antog for at være Albarez på grund af de klæder, han bar. I modsætning til Albarez 

hilste han på far med et hjerteligt håndtryk, og da far havde præsenteret ham som 

Monsieur Garcia fra Paris, indledte han straks en venlig samtale.  

 

I en måneds tid var Monsieur Garcia og jeg næsten altid sammen, og vi blev i den 

tid meget gode venner. Under en lang samtale om okkulte emner fortalte min far 

mig, at Monsieur Garcia studerede ved de hemmelige skoler i Paris, og at han 

skulle vende tilbage dertil i løbet at nogle få dage. Det var desuden blevet planlagt 

at jeg skulle følge med ham og forsøge at få adgang til skolerne for på den måde at 

få undervisning i de hemmelige ting, som min far ikke havde beføjelser til at 

fortælle mig.  

 

”Og husk så,” sagde far, ”eftersom du er søn af et gammelt medlem, er de 

berettiget til at blive prøvet som kandidat, men du kan kun komme ind udelukkende 

på grund af dine egne kvalifikationer, og du må gennemgå mange prøver og 

besvare mange spørgsmål inden du kan antages som medlem, selv i de lavere 

grader.”  

 

Da dagen for Garcias afrejse var kommet, tog far mig med ind i sit arbejdsværelse 

for at give mig en afskedslektion.  

 

”Alphonso,” sagde han, efter at han havde talt længe og godt om Broderskabets og 

kærlighedens storhed og om den organisation, som bestræbte sig for at gøre disse 

ting universelle, ”Monsieur Garcia er et højt skattet medlem af den hemmelige 

Æskulap-Skole og han er din fulde fortrolighed værdig. Han medfører anbefalinger 

fra fremstående brødre og vil overlade dig i gode og pålidelige hænder. Glem 

endelig ikke, hvad jeg har sagt dig om de, som studerer i disse skoler. Kun de rene 

og gode kan bevilges adgang og for alle andre er disse skoler ukendte, for ingen 

andre end de udvalgte kan finde dem, glem ikke, at dette liv er den uundgåelige 

prøvetid, du må gennemgå, inden du kan opnå det højere liv, og lad ikke 

fornøjelserne i denne verden få dig til at forlade pligtens vej. Og nu min søn, vær 

stærk og modig, vær oprigtig og tålmodig og tjen altid det gode. Farvel !  Måske 

mødes vi aldrig mere på denne jord. Farvel !” 
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Prinsesse Louise 
 

Vi krydsede Atlanten, ankom til Liverpool og tog toget til London, uden at noget 

bemærkelsesværdigt indtraf. Garcia var en meget underholdende ledsager. Han 

besad omfattende kundskaber og var godt informeret om, hvad der skete i verden, 

og for ligesom at stimulere min interesse talte han meget om det mystiske 

Broderskab, til hvilket både han og mine forældre hørte. Mange var de beretninger, 

han fortalte mig om den ophøjede visdom og de vidunderlige kræfter, som 

medlemmerne af de højere grader ejede. Intet havde større interesse for mig, ef-

tersom jeg nu var helt gennemsyret af de okkulte ideer, og jeg havde besluttet mig 

til at gøre alt, hvad der stod i min magt, for at lære, at kende og mestre mysterierne 

i vor verden. Jeg bemærkede imidlertid, at den information jeg fik, blev holdt 

indenfor visse grænser, som han aldrig overtrådte, og han ledte altid 

konversationen i andre retninger, når jeg forsøgte at presse ham hen mod den 

tilladte grænse.  

 

Vi blev i London i tre dage, og i løbet af den tid indtraf en mærkelig hændelse. 

Garcia var godt kendt i London, og en aften viste han mig rundt i byen. Vi 

spadserede i nærheden af Trafalgar Square, da en pludselig tumult tiltrak sig vor 

opmærksomhed. Det er løbske heste, råbte han. Og da folkemassen trak sig tilbage, 

så jeg en kongelig vogn trukket af to sorte fyrige gangere, komme styrtende med en 

frygtelig fart langs hovedgaden. Min Gud! skreg folk, det er Prinsesse Louise, 

dronningens kæreste datter! Hun vil blive knust! Lad vejen være fri! Se, som hun 

holder dem! Jeg så en smuk kvinde, bleg som døden, trække i tømmerne af al sin 

kraft, og med en forunderlig åndsnærværelse holdt hun de skræmte heste på gadens 

midte. Men hendes styrke var ikke tilstrækkelig til at standse dyrene, hvis 

jernbeslåede hove slog gnister på brostenene. I samme øjeblik trådte en høj person 

frem fra den opskræmte folkemasse og løb lige ud mod de løbske heste. Jeg følte 

en gysen gå gennem min ledsagers hånd, og et undertrykt råb kom fra hans læber. 

Samtidig gennemstrømmedes jeg af en nervepirrende følelse og mit hjerte slog 

hurtigere og hurtigere. Gå af vejen, skreg mange. Ingen menneskelig kraft kan 

redde hende. Også de vil blive dræbt! Tag Dem i agt! Lige mod den uforfærdede 

mand, som nu står roligt afventende, styrter de opskræmte heste. Vil de knuse ham 

under deres hove? Nu er de kommet helt tæt ind på ham - nej. Hurtigt som tanken 

træder han til side. En hvid tåge fylder luften og indeslutter heste og vogn. Tågerne 

splittes, og se, hvilke fantastisk og mærkværdigt mysterium, der er sket! De fyrrige 

heste er som forvandlede og dirrende i hver eneste lem bremser de vognen lige 

foran monumentet. Den mystiske fremmede, som havde fulgt efter vognen, stiger 
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op til den besvimede prinsesse, og inden folkemassen har nået at fatte, hvad der er 

sket, griber han tømmerne og svinger ekvipagen ind på en sidegade.  

 

Jeg var lige så forbløffet, som alle andre, og jeg stod helt målløs, samtidig med en 

underlig følelse gennemstrømmede mit væsen, og da folkemassen begyndte at 

komme til sig selv, greb Garcia min hånd og trak mig bort fra trængselen.  

 

”Hvad er meningen med dette?” spurgte jeg. ”Er miraklernes tid ikke forbi?” 

 

”Mirakler,” svarede han, ”der er ingen mirakler, men dette vil få stor betydning.”  

 

”Hvorledes da?” spurgte jeg.  

 

”Den mand var en adept,” hviskede Garcia, ”og eftersom damen var dronningens 

mest elskede datter, kan vi forvente store forandringer i regeringskredse. Mestrene 

gør alt, hvad der står i deres magt for at hjælpe verden i dens evolution, og gennem 

menneskelige instrumenter tager de vare på enhver lejlighed, som bydes for at 

virkeliggøre denne stræben. Det er dog kun ved særlige lejligheder, de anvender 

sådanne kræfter, som i dette tilfælde.”  

 

Som svar på mine følgende spørgsmål, svarede han: ”Afvent den videre udvikling, 

da vil mine forklaringer blive mere forståelige.”  

 

Den følgende morgen startede vi vor rejse til Frankrig. På vejen til stationen købte 

jeg et eksemplar af Daily Times, og der stod med store bogstaver:  

 

UNDERLIG OG MIRAKULØS REDNING! PRINSESSE LOUISE BLEV 

REDDET - VED EN SLAGS MAGISK MYSTERIUM - FRA AT BLIVE 

MASSAKRERET TIL DØDE. 

 

Prinsesse Louise er, som vi alle ved, meget dygtig til at håndtere heste. Da hun 

kørte sin sædvanlige eftermiddagstur med to ungheste, tabte hun kontrollen over 

dem, fordi de blev opskræmte af en eksplosion på gaden. Med sin karakteristiske ro 

holdt hun de fyrrige heste i ret kurs, men hun var ikke stærk nok til at standse dem. 

Det så ud som om døden var uundgåelig, da de stilede lige mod monumentet i 

gadens midte. Et råb af rædsel opsteg fra folkemassen da den indså faren. Kvinden 

besvimede, og man vendte sig bort for at undgå at se den frygtelige scene. Men 

netop da trådte en høj ukendt mand, iført en indigofarvet kappe, ud midt foran de 
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løbske heste og med en ro, som nærmest lignede vanvid, afventede han ekvipagen. 

”To dødsfald syntes uundgåeligt, men da hestene nåede ham, gik han hurtigt til 

side, og ved en slags magisk mysterium indsvøbte han heste og vogn i en hvid tåge, 

som på en eller anden mærkelig måde syntes at forandre dyrenes adfærd og fik dem 

til i skræk at standse lige foran monumentet. Hvem manden var ved vi ikke. Han 

var ikke sammen med prinsessen, da hun kom hjem til slottet, og prinsessen vil 

ikke lade sig interviewe. Dronningen er også tavs, og det virker, som om mandens 

identitet vil forblive et mysterium. Den anden og lige så iøjnefaldende rubrik lød 

således:  

WILLIAM HERBERT MORLEY ER UDNÆVNT TIL 

PREMIERMINISTER.  DET BETYDER EN ENDE PÅ ENGLANDS 

MAGTSTILLING I ØSTEN. JNO. CLARK RUSSEL AFREJSER SOM 

SPECIEL GESANDT TIL INDIEN, OG DEN NYE PREMIERMINISTER 

TILTRÆDER SIN STILLING I DAG. 

 

Derefter fulgte en lang redegørelse om de opsigtvækkende og uventede politiske 

forandringer.  

 

Garcia havde også købt en avis, og da han så mit spørgende blik, så han sig 

omkring og sagde med lav stemme: ”Min broder, tror du, at den materielle verden 

styres af naturlove, mens den sociale verden er overladt til tilfældighederne? Tror 

du, at den menneskelige udvikling savner vejledning, eller at den styres direkte af 

Gud. Hvis du tror det sidste, så tager du fejl. Gud, Den Guddommelige Ånd som 

omfatter alt, står højt hævet over alle jordiske hændelser. Men mellem os og den 

Almægtige findes der væsener af alle tænkelige udviklingsgrader - overmennesker, 

Halvguder og Guder, og hver og en af disse hærskarer arbejder gennem de lavere 

stående grupper. Konger, Dronninger, præsidenter og regenter er ikke blevet, hvad 

de er gennem tilfældets foranstaltning, men de er instrumenter for de højere 

kræfter, og de arbejder ubevidst med forudbestemte mål. Krigsherrer, statsmænd 

og store religionsledere er overskygget af højere væsener men det ved de for det 

meste intet om, Sokrates havde sin Dæmon, Jeanne d` Arc havde sine stemmer. 

Muhamed, Cromwell, Napoleon og alle andre store mænd, som troede sig at være 

skæbnens instrumenter, har været overskygget af højere magter. Det er 

hemmeligheden ved det, som nogle kalder skæbnen. De mennesker, som gør sig 

selv til brugbare instrumenter for disse kræfter, fremstår som store genier, men når 

det ønskede mål er opnået, forlades de af de usynlige kræfter, og de synker atter 

tilbage til de almindelige menneskers niveau. Synes du, at det er grusomt? Nej, det 

er ikke således, for de, som på denne måde forlades, har sig selv at takke derfor, de 
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tror, at disse kræfter er deres egne; de begynder at anvende dem til selvisk formål 

og tiltager sig på den måde en guddommelig stilling. De må i så fald styrtes og 

igen blive som almindelige mennesker, for de har mishaget Gud. Disse mennesker 

er sommetider gode og sommetider onde, men de er alle instrumenter for de gode 

kræfter. For at vende tilbage til det, som skete i går, kan jeg sige, at Englands 

trone forekommer at være overskygget på denne måde, men de usynlige arbejder 

tilslører deres handlinger ved at arbejde gennem det, som der ud til at være 

naturlige kanaler.” 
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Paris - Mor! 
 

Da vi ankom til Paris, standsede Garcia en vogn og vi kørte hurtigt til monsieur 

Durants palads-lignende bolig. Denne mand var en gammel ven af mine forældre, 

og jeg havde et forseglet brev med til ham fra far. Monsieur Durant var en ældre 

herre, omkring tres år gammel, med gråsprængt skæg og en militaristisk 

moustache. Han mødte os personligt ved døren, tog min hånd og indbød os i en 

hjertelig tone til sit private værelse. Efter en stunds behagelig samtale rejste Garcia 

sig, og idet han forlod os, sagde han, at hen ville gense mig senere. Jeg overrakte 

nu M. Durant det brev, som min far havde sendt med mig. Da han brød seglet og 

åbnede kuverten, så jeg, at det var skrevet med hieroglyffer. M. Durant læste brevet 

i stilhed hvorpå han vendte sig om mod mig og rettede sine mørke og gennem-

trængende øjne på mig og holdt dem der i flere sekunder, som for at læse mine 

inderste tanker. Til slut var han tydelig tilfreds med sin inspektion og sagde i en 

venlig tone, at jeg skulle være hans gæst for en tid, og eftersom jeg uden tvivl var 

træt, ville han følge mig til mit værelse.  

 

En time senere kom M. Durant igen, og vi gik til spisesalen, hvor jeg blev 

præsenteret for Madame Durant og datteren Camille. Frokosten var meget let og 

bestod  kun af frugt og nødder. Madame Durant forklarede, at det var deres vane 

kun at have to regelmæssige måltider om dagen og et let aftensmåltid. Jeg 

forsikrede, at det ikke ville blive noget problem for mig, eftersom jeg helt fra barn 

af var opvokset med en streng buddhistisk diæt, med kun to måltider om dagen og 

intet kød. Efter en halv times samtale var Camille og jeg blevet gode venner, og 

med hendes forældres samtykke gik vi en rundtur i bygningen. Camilles 

uddannelse var sandelig ikke blevet forsømt, for da vi vandrede i de rigt møblerede 

haller, talte hun lige velbevandret om både kunst, videnskab og filosofi. Hun 

formåede instinktivt at glide ind i de samme tankebaner som mine egne og vore 

synspunkter var næsten identiske i alting. Det er virkelig behageligt at samtale med 

et menneske hvis tanker er i harmoni med ens egne. Da vi til sidst skiltes for natten, 

havde vi planlagt en tur gennem byen næste morgen.  

 

Den følgende morgen mødte M. Durant mig i hallen og sagde, at han ønskede at 

tale med mig, inden Camille og jeg begav os på vej. Efter morgenmaden gik vi 

derfor til hans private værelse. Efter at havde låst døren bad han mig sidde ned lige 

foran ham ved et bord midt i værelset. Han lænede sig frem mod mig og så mig 

lige ind i øjnene, hvorpå han sagde: ”Alphonso Colono, din far informerer mig i sit 

brev om, at du ønskede optagelse i visse hemmelige skoler, som findes i Paris. 
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Desuden garanterer han for, at du har erholdt den grundlæggende træning og 

kundskab. Er det din oprigtige vilje at ville søge disse skoler? Og hvis det er 

tilfældet, hvilke motiv ligger der så til grund for dine ønsker?” 

 

”M. Durant,” svarede jeg, ”lige siden min barndom har jeg søgt kundskab, og det 

er stadig min målsætning her i livet. Den information, som den ydre videnskabelige 

verden kan give er ikke tilstrækkelig, den udgøres kun af en samling uforklarlige 

naturfænomener. Men gennem den undervisning, jeg har fået af min far, har jeg 

kunnet forstå, at der findes personer, hvis kundskab strækker sig udover disse 

grænser, og at de er villige til at hjælpe mig til at nå den sande kundskab Det er 

disse personer, jeg søger.”  

 

”Indser du den sande kundskabs alvorlige natur? Kender du til de forudsætninger, 

som må opfyldes for at komme i besiddelse af den? Kender du det ufattelige ansvar 

og de pligter, altså de forpligtelser, som dette fører med sig?” 

 

”Jeg kender i en vis udstrækning til alt dette, og jeg er villig til at møde og påtage 

mig disse forpligtelser.”  

 

”Du taler modigt og med selvtillid, men jeg frygter, at du ikke kender alt. Men jeg 

tror, at dine motiver er rene, og jeg vil forsøge at finde nogen, som er knyttet til 

disse skoler og fremføre dine ønsker. Indtil da har du ikke tilladelse til at tale med 

Camille om dette og desuden er du forpligtet til at holde dette hemmeligt. Kan jeg 

få det tavshedsløfte?” 

 

”Ja,” svarede jeg.  

 

”Hvad der angår dine kundskaber, så siger din far, at du er vel belæst inden for 

medicin, kunst og jura. Det er godt, for disse kundskaber er uundværlige, hvis du 

skal kunne tjene menneskeheden. Han siger også, at du endnu ikke har erholdt de 

formelle titler, som anses for at være så væsentlige her i verden. Jeg råder dig 

derfor til, at du indskriver dig ved de eksoteriske skoler og institutioner og skaffer 

dig diplomer og eksaminer i disse tre emner. Dine kundskaber tillader dig, at du 

kan studere alle tre emner samtidig. Og skønt du ikke der kan skaffe dig nogen 

virkelig kundskab, kan du dog alligevel lære noget andet, som du kan få nytte af 

her i verden. Du vil desuden få dig en god bekendtskabskreds og skaffe dig 

indflydelse, og hvis du bevilges optagelse i de hemmelige skoler, kan du udnytte 
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denne mulighed uden forsinkelse, for disse kvalifikationer er nødvendige for alle, 

som optages. Det var alt, hvad jeg havde at sige, men husk dit tavshedsløfte.”  

 

Da jeg havde forladt værelset og gik hen ad korridoren, mødte jeg Camille, som var 

klar til vor rundtur gennem byen. 

 

Tiden gik, og Camille og jeg var næsten altid sammen. Hun studerede kunst ved 

Ecole des Beaux Arts, og på hendes begæring og i overensstemmelse med M. 

Durants råd, indskrev jeg mig også der. Samtidig indtrådte jeg i to af de mest 

ansete skoler inden for medicin og jura. Gennem familien Durants omsorg blev jeg 

introduceret i de højeste sociale kredse i Paris og der knyttede jeg mange 

venskabsbånd med intellektuelle kvinder og alvorligtsindede kundskabstørstige 

mænd. I sine regelmæssige breve til mig formanede min far mig til at fortsætte min 

søgen efter kundskaber og lære at være tålmodig, eftersom den sande kundskab 

kun vokser langsomt.  

 

”Efterhånden som dine evner udvikler sig” skrev han ”og din organisme 

fuldendes, kommer de sande kundskaber, som altid findes inden i os selv, til at 

finde de rette instrumenter, hvorigennem den kan manifesteres.”  

 

Uden et eneste ord til forklaring var Garcia sporløst forsvundet. Jeg stolede derfor 

helt og holdent på, at M. Durant ville forsøge at ordne medlemskabet for mig til de 

hemmelige skoler, og i ventetiden koncentrerede jeg alle mine kræfter om 

studierne, dog uden helt at forsømme det sociale liv. Fars brev indeholdt ikke et 

eneste ord om min mor og søster, og jeg var derfor overbevist om, at de var 

omkommet i den skæbnesvanger storm. Denne antagelse skulle dog snart blive 

dementeret på en opsigtsvækkende måde.  

 

Om aftenen den femte september, et år efter min ankomst til Paris, besøgte Camille 

og jeg Den Store Opera, Mlle. Vivani den verdensberømte primadonna skulle 

optræde. Salen var fyldt til sidste plads og hele byens societet, var til stede. Da 

tidspunktet for forestillingen var kommet og tilhørerne sad i spændt forventning, 

gik teaterdirektøren frem foran tæppet, og med en dyb og høflig bøjning vendte han 

sig til de forsamlede. 

 

”Mine damer og herrer,” sagde han, ”med blandede følelser af sorg og glæde må 

jeg give en oplysning. Mlle. Vivani er blevet ramt af en svær forkølelse og er 

forhindret i at optræde i aften.”  
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En summen af skuffelse opsteg fra auditoriet, hvorefter han fortsatte: ”Men jeg har 

den store glæde at kunne meddele at en anden vil optræde i hendes sted. En som 

med rette regnes blandt de allermest højtstående, mine damer og herrer, at jeg nu 

kan præsentere madame Nina, sangens ukendte dronning.” 

 

Mens han talte, trådte en smuk og statelig kvinde, klædt i hvid græsk dragt, frem på 

scenen. En skælven gik igennem mig, mine ben rystede af ophidselse, og et råb 

undslap mig. Da jeg i forbløffelse lænede mig fremover, lagde Camille sin hånd på 

min skulder og spurgte, hvad er det i vejen. Jeg kunne kun få et ord frem MOR! Ja,  

deroppe på scenen stod min mor i al sin skønhed, eller var det hendes 

dobbeltgænger? Som om mit intensive blik havde påvirket hende, vendte hun sig 

imod mig, så vore øjne mødtes. Hun syntes at blegne et kort øjeblik, hvorpå hun 

gennem en stærk viljesanspændelse vendte sig mod publikum. Da hun hævede 

stemmen til sang, hørte jeg, at det var den samme røst, ja samme bløde røst, som 

jeg havde hørt så tit, men nu var den måske endnu mere vellydende end før. Med 

en forunderlig kraft steg og faldt hendes stemme, da hun sang den store 

kærlighedssang Utopian Lovers. I denne sjælsberoligende stund glemte jeg helt 

min ophidselse, og det var først ved de efterfølgende klapsalver, at fortryllelsen 

ophævedes.  

 

”Oh, Camille!” råbte jeg, ”det er min for længe siden mistede mor, som jeg i 

årevis har troet død. Jeg kan ikke tage fejl. Jeg må træffe hende!”  

 

”Alphonso, hvad er der med dig? Din mor døde for otte år siden. Du må forsøge at 

falde til ro.”  

”Camille,” sagde jeg, ”det er min mor, og jeg må træffe hende. Lad os gå til 

sceneindgangen.”  

 

Vi gik hastigt til sceneindgangen, men der blev vi mødt af en høj kappeklædt 

skikkelse.  

 

”Albarez!” råbte jeg, for den person ville jeg aldrig kunne glemme.  

 

”Alphonso Colono,” svarede adepten, ”tag herfra og gør din pligt! Når du har 

fuldbyrdet den, kan du igen få lov at træffe din mor. Alt er vel!” 

 

”Så er hun i alle tilfælde min mor?” 
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”Hun er, eller snarere var, din mor. Nu venter hun på dig i Broderskabet, og det er 

kun der, du nogensinde mere kan få lov at træffe hende. Tag herfra!”  

 

Og som om jeg var tvunget til at adlyde, vendte jeg mig om og skyndte mig hjem 

sammen med Camille. 
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Flere Mysterier 

 
Jeg var helt omgivet af mysterier! Min mor var i live, men hvad var der sket med 

Esmeralda? Og denne mystiske mand, Albarez, som havde sagt, at hun ventede på 

mig i Broderskabet. Hvad indebar alt dette? Klokken slog tolv, et, to og tre denne 

nat, og hele tiden hvirvlede tankerne rundt i mit hoved. Til sidst faldt jeg i søvn, og 

som yderligere at øge mysterierne, drømte jeg som for otte år siden om klosteret 

oppe i bjergene, men denne gang var det min far, som blev ledet frem af munkene i 

de indigofarvede klæder til den LYSENDE. Og på samme måde, som forrige gang, 

omsvøbtes scenen af en tåge, som forhindrede mig i at se slutningen. Da jeg 

vågnede, følte jeg mig helt udhvilet, men jeg var stadig rastløs. Det var som om jeg 

brændte af en indre energi. Hun venter mig i Broderskabet, så vil jeg også engang 

komme til at træffe hende, sagde jeg beslutsomt og bed tænderne sammen. Men 

hvad betyder denne drøm? Har denne mystiske adept noget med den at gøre?  

 

Ved morgenbordet blev der heldigvis intet sagt om begivenheden aftenen før, men 

Camille roste mig for de karakterer, jeg havde fået i jura og medicin. Efter 

morgenbordet sagde M. Durant, at han gerne ville tale med mig i sit 

arbejdsværelse. Da vi var komme derind, lukkede han med samme grundighed som 

tidligere døren og bad mig tage plads foran ham ved bordet midt i værelset. Uden 

et ord rakte han mig to breve, samtidig med at han granskede mit ansigtsudtryk.  

Brevene var poststemplet i Mexico City, og kun det ene var skrevet af min far. 

Eftersom det var usædvanligt, at jeg fik brev fra fremmede i Mexico, åbnede jeg 

det andet brev først. Det indeholdt et avisudklip, et banktilgodehavende samt en 

note der lød: 

 

Mexico City, Mexico 15. august 

Senor Alphonso Colono, Bedste Herre.             

Deres far, Ferdinand Colono er, som det fremgår af avisudklippet, forsvundet 

under mystiske omstændigheder. Hvor han er nu, og hvad der er sket med ham ved 

ingen. Dagen før han forsvandt, solgte han alle sine ejendele. Disse penge sammen 

med andre tilgodehavender på tilsammen 500,000 franc har han bedt os overføre 

til Deres konto i Bank af Franc.    

Med Højagtelse 

Carlos Sandol Y Cia, Bankier. 

 

Det var med stor nervøsitet, at jeg tog avisudklippet og læste op:  
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MYSTISK FORSVINDEN 

Don Ferdinand Colono, stadslæge og en af de mest prominente mænd i 

Mexico, er sporløst forsvundet uden nogen synlig anledning og uden at 

efterlade nogen forklaring. Det er åbenbart sket med hensigt, for dagen før 

han forsvandt, solgte han alle sine ejendele, og overførte pengene til sin søn i 

Paris. Senor Colono var en lærd, formuende og højt agtet mand. 

Efterforskningen har påvist, at han sidst blev set ved hotellet Iturbid sammen 

med en høj kappeklædt fremmed. Det siges af dem, som er vel underrettede, 

at Senor Colono var medlem af et mystisk okkult Broderskab, og at hans 

forsvinden til en vis grad kan forbindes med denne organisation. Siden hans 

søn for over et år siden rejste bort, er Senor Colono ofte blevet set sammen 

med en fremmed, men ingen ved, hvem denne mand er. Alle oplysninger 

angående Senor Colono modtages med taknemmelighed af hans mange venner 

i denne by. Vi håber, at hans forsvinden kun er tilfældig, og at han snart 

kommer tilbage.  

 

Mysteriet tilspidses, mumlede jeg gennem mine sammenbidte tænder, og ved en 

stærk viljeanspændelse lykkedes det mig at tøjle mine følelser. Jeg rakte udklippet 

og brevet over bordet til M. Durant, hvorpå jeg åbnede brevet fra far. Der lød 

således:  

 

”Min kære søn og broder Alphonso! 

Jeg har endelig, efter at have ventet i årevis, fået mulighed for at passere videre. 

For otte år siden gik din mor videre, mens det ikke kunne tillades mig på grund af 

visse svagheder. Det er nu mit privilegium at forene mig med hende i de højere 

sfære. Vi vil aldrig mere mødes i denne verden, andet end i Broderskabet, som i de 

grader hvortil jeg nu går, ikke mere tilhører denne verden.”  

 

Jeg sprang op, jeg kunne ikke beherske mig længere. ”Hvad menes der med 

dette?” råbte jeg. ”Forene mig med mor - hun var jo her i Paris i går. Dette her 

forstår jeg ikke!” råbte jeg.  

 

”Læs videre,” sagde M. Durant koldt, ”afstand regnes ikke i kilometer. Fangen er 

langt fra de blomster, som vokser i græsplænen uden for ham. Det, som virker mest 

fjernt, er i virkeligheden det nærmeste.”  
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Forundret over at se M. Durant så kold og usympatisk, i skrigende kontrast til hans 

sædvanlige natur, læste jeg videre.  

 

”Kom den undervisning i hu, som du fik i din ungdom og stræb af hele din kraft 

mod det højere liv. Glem ikke den utilfredsstillende og illusoriske natur hos de 

jordiske ting. Min søn jeg ser mørke skyer svæve over dig, men det er nødvendigt 

for din udvikling for hvis du vil forene dig med de udødelige, må du gennemgå 

prøvelser. Det er kun på denne måde, at styrke kan vindes. Den stund er snart inde, 

da usikkerheden vil lægge sig over dig, og tvivl og skræk fylde din sjæl. Når alle 

svigter dig, og du ikke længere ved, hvem du kan stole på, søg da inde i dig selv. 

Fasthold dig i ensomhed og mediter. Da kommer lyset atter tilbage, men kun under 

forudsætning af, at din sjæl er ren. Forlad dig på dem som leder dig til 

Broderskabet. Vær ikke bange, lad intet hindre dig på vejen, så skal vi snart mødes 

igen som Brødre af Universet. 

Din fader - broder 

Ferdinand Colono 

 

Da jeg havde læst brevet, blev jeg overvældet af lyse minder, jeg havde fået af 

mine kærlige forældre, tårer fyldte mine øjne og et dybt suk undslap mig. Aldrig 

tidligere havde jeg set M. Durant så kølig. Han virkede grum, usympatisk og 

streng.  

 

”Behersk dig,” sagde han, ”de vise skjuler deres følelser.” Jeg så bebrejdende på 

ham, men hans gennemtrængende blik var helt uberørt. Da han havde læst brevet, 

som jeg havde rakt ham, sagde han: ”Alphonso Colono, søn af den ophøjede 

Ferdinand Colono, hvis du vil følge i dine fremragende forældres fodspor, må du 

beherske dine følelser. I det Broderskab, hvor du ønsker at indtræde, er glæde og 

sorg, velbehag og smerte, lykke og bedrøvelse forenede.”  

 

Han talte med en kulde, som jeg aldrig før havde hørt, og han drev mig næsten til 

desperation. Jeg bed mig i tungen og med sammenpressede tænder svarede jeg: 

”Jeg har fået min styrke igen, jeg har fuld kontrol over mig selv.”  

 

Jeg syntes, at jeg opdagede et glimt af tilfredshed i hans øjne, men hans ansigtstræk 

var lige uforstyrrelige som sfinksens. Han tog et brev op sin lomme og rakte mig 

det: ”Åbn ikke dette førend du er kommet op på dit værelse. Jeg har gjort, hvad jeg 

er blevet bedt om at gøre. Dette er uden tvivl svaret på din ansøgning om 

medlemskab. Hvad der står deri, ved jeg ikke, men det du fra nu af vil komme til at 
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lære om Broderskabet er det absolut forbudt at røbe. Hvis du nu akcepteres, vil de 

vide dagen og timen for din fødsel. Disse oplysninger har dine forældre noteret i et 

register, hvorfra jeg har fået dem.”  

 

Han rakte mig endnu et papir, hvor der stod: 5 juni, 7:45, 18.., Leo. 

”Du kan gå nu, og du behøver ikke informere os om dine gøremål.” 
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Kvinden i sort 

 

M. Durants optræden havde til en vis grad dæmpet min ophidselse, men da jeg kom 

op på mit værelse, tog jeg straks det forseglede brev op af min lomme. Kuverten 

var af lærred, og den kunne ikke rives itu. Voksseglet på bagsiden indeholdt 

mystiske tegn - to sammenflettet triangler med et ægyptisk kors i centrum. Korset 

var omgivet af en slange med et kaldæisk svastika hvor munden og halen mødtes. 

Jeg brød seglet og tog brevet frem, som var skrevet med en lille feminin håndskrift. 

 

Bedste Herre. 

Eders ansøgning er blevet velvilligt modtaget. Min vogn vil blive sendt til Dem i 

eftermiddag, og hvis de ønsker at gå videre, så følg med uden at stille spørgsmål. 

Tag samtidig dette brev med Dem Madame Petrovna. 

 

Underskriften var skrevet på en sælsom måde, og den var overdækket med en 

femtakket stjerne. Nu er endelig min chance kommet, mumlede jeg. Der kan 

sandelig indtræffe kriser i et menneskes liv. Her havde jeg i løbet af de sidste 

fireogtyve timer fundet min for længe siden mistede mor, mistet min far og fået en 

indbydelse til et mystisk Broderskab, som syntes forudbestemt til at styre mit liv.  

 

Jeg åbnede atter brevet fra far, og først nu blev min opmærksomhed tiltrukket af 

den triangel, som fulgte efter hans underskrift. Den var ikke af samme farve som 

den øvrige skrift den var ganske enkelt ikke skrevet! Jeg gik hen til vinduet, gned 

min finger over trianglen og så nøje på den. Den syntes af bestå af et kul lignende 

stof, som var bygget op på papiret, men det kunne dog ikke gnides væk. Mens jeg 

stod og funderede over, om det kunne være fremkommet ved en slags udfældning, 

begyndte trianglen til min forbløffelse at blegne bort og var snart helt forsvundet.  

 

”Min Gud! er jeg offer for magi?” råbte jeg, mens jeg så på den tomme plet på 

papiret. ”Er jeg omgivet af usynlige kræfter? Er de gode eller onde?”  

 

Da huskede jeg, hvad jeg havde læst i en bog, at et menneske er omgivet af de 

kræfter, der er i harmoni med de tanker han husker.  

 

”Mine tanker er rene, mine motiver er uselvisk,” sagde jeg.  

 

Så syntes jeg, at jeg hørte en indre stemme, som sagde: ”Du har intet at frygte, 

intet at frygte, intet at frygte!”  
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Jeg gemte omhyggeligt brevet og gik ud på græsplænen for at nyde en morgentur.  

 

Camille kom også ud og bemærkede leende, at jeg tænkte alt for meget og at jeg i 

stedet skulle tage på en køretur med hende. Lidt adspredelse kunne nok ikke skade, 

tænkte jeg, og desuden behøvede jeg nok at samle mig til de kommende prøvelser.  

 

Efter en times køretur langs de smukke boulevarder standsede vi ved Louvre. Da vi 

kom ind i det store billedgalleri, blev vor opmærksomhed straks tiltrukket af en stor 

gruppe, som stod foran et maleri, der tydeligvis nyligt var blevet afdækket. Da vi 

nærmede os, gik en orientalsk mand, med orangefarvet turban på hovedet, bort fra 

forsamlingen, og da han gik forbi os, hørte jeg han sige til sig selv: Farligt, de 

hellige sandheder bør ikke afsløres på denne måde, det er dumdristigt!  

 

Mit første indtryk af det meget store maleri, var den rigelige forekomst af symbo-

ler. Det havde titlen ”Morgengryet” og var signeret med en kombination af fem og 

sekstakkede stjerner. Maleriet viste to pragtfulde draperier, som var ophæftet i en 

gylden femtakket stjerne, og som var svøbt til venstre og til højre. Draperiet til 

højre blev holdt oppe af en ung mand af Apollos skønhed. I sin højre hånd holdt 

han en bevinget, gylden merkurstav, mens han på sin pande bar Merkurs gyldne 

tegn. Til venstre stod en skøn kvinde. På sin pande bar hun Venus` gyldne tegn, og 

den bevingede  himmelblå globe, som hvilede i hendes hånd, syntes at udstråle liv. 

Forgrunden foran draperiet var sort, og i en kvælende røg var der myriader af 

væmmelige individer, som overskyggede tre grupper der repræsenterede krig, 

farsot og hungersnød. Bag draperierne var alt oplyst af et gyldent lys, og der 

fandtes rige kornmarker, smukke byer, og der vrimlede det af lykkelige og glade 

mennesker, helt op mod de blå, sneklædte bjerge, som udgjorde horisonten.  

 

I billedes midte var der fem personer, som jeg genkendte som verdens fem store 

religionsstiftere. Zoroaster, Confusius, Buddha, Kristus og Muhammed. Over disse 

fem store lærere var der en central skikkelse - maleriets mest forunderlige del. 

Betydningen af dette kendte jeg ikke, men til trods for dette udstrålede den kraft, 

som fik sælsomme følelser til at vælde op inden i mig. Det var en oval sfære af 

tågeagtig konsistens, som syntes at være fyldt med liv og henrivende farver. Inden i 

denne sfære var der en femtakket stjerne, som strålede med et gyldent lys.  

 

Vi blev pludselig distraherede af nogle personer, der nærmede sig, og som var 

fordybede i en meget livlig diskussion. Det var direktøren, orientaleren, og fire 

distingverede herrer. Ja, sagde den formodede leder til direktøren, maleriet må 
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straks overdækkes og det må fjernes i aften. Direktøren fjernede sig straks, mens de 

nyankomne fortsatte deres lavmælte samtale. Ja det var meget ubetænksomt af 

Zerol at placere det her. En mand med blot fragmentariske kundskaber ville blot på 

en time lære tilstrækkelig meget til at blive farlig. Han må herefter lade os in-

spicere sådanne frembringelser. 

 

Både Camille og jeg satte pris på mesterværket, og vi kunne ikke forstå, hvorfor de 

overdækkede det på den måde. Da vi forlod galleriet sagde hun, at den mand, som 

førte samtalen var forsvarsminister Gen. Cereau og at hans ledsagere var høje 

regeringsembedsmænd. Efter besøget i billedgalleriet kørte vi direkte hjem, da 

klokken allerede var blevet tolv. I noten havde der stået, denne eftermiddag, uden 

nogen angivelse af klokkeslæt. Så snart middagen var over, gik jeg til mit værelse 

for at være parat, når buddet kom.  

Mine tanker vendte tilbage til billedgalleriet. Det var klart, at maleren var en 

mystiker, det bevistes af de symboler, han anvendte. Men hvem var Zorol? Jeg 

havde aldrig hørt tale om ham tidligere, trods det, at jeg under mit ophold i Paris 

havde bestræbt mig for at blive fortrolig med enhver berømt maler og kunstner i 

byen. Og var selve regeringen tilknyttet den hemmelige organisation? På denne 

måde blev mine tanker ved at kredse om de mysterier, som omgav mig. Omkring 

ved firetiden kom tjeneren op med et kort med initialerne M. P. og han meddelte 

mig, at afsenderen ventede mig i en vogn uden for porten.  

 

Da jeg gik ud til vognen, som stod ved porten, åbnede kusken døren, hvorpå jeg 

steg ind og satte mig ved siden af den kvinde, som sad i vognen. Hun var sortklædt 

og tæt tilsløret, men efter hendes hænder at dømme, var hun ung. En følelse af 

ubeskrivelig ro og velbefindende kom over mig, da hun sagde: ”Nå, er min herre 

misfornøjet med den kundskab, som læres ved de højere skoler, siden De søger til 

madame Petrovna?” 

 

”Ja Madame,” svarede jeg, eftersom jeg antog, at det var hende, der var madame 

Petrovna. ”Den kundskab, som læres i de højere skoler, og som kun berører fakta 

uden nogen forklaringer, er i og for sig god. Men denne kundskab er overfladisk, 

og den forklarer ikke tingenes virkelige natur.”  

 

”Åh, så min herre er filosofisk anlagt eller hvordan?” 
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”Ja, Mademoiselle,” sagde jeg og ændrede tiltaleformen i håb om at få en ledetråd 

til hendes identitet, ”helt siden min barndom er jeg blevet undervist i en filosofisk 

ånd, og det er derfor naturligt for mig at se på alt i dette lys.”  

 

”Det var meget lykkeligt for Dem, at De har haft sådanne lærere, for meget få har 

sådant privilegium nu for tiden.”  

 

Der fremkom dog ingen ledetråd til hendes identitet under konversationen. Engang 

så hun på min hånd, vendte sig imod mig og sagde: ”Er hånden ikke en af legemets 

mest følsomme dele, og siger skrifterne ikke at hånden er indhyllet i lys? Lad mig 

se Deres hånd.” 

 

Jeg gav hende min åbne hånd, og hun tog den varsomt, Åh hvorfor føler jeg denne 

glæde i mit hjerte? Tog jeg fejl, men selv om hendes slør var dobbelt, syntes jeg at 

se, at hun skælvede, og med let dirrende stemme sagde hun: ”Min herre har aldrig 

været forelsket? i dette liv mener jeg.”  

 

”Og tror Madmoiselle på tidligere liv?”  

Uden at svare på mit spørgsmål fortsatte hun: ”Men linierne og bjergene siger, at 

når De træffer hende, vil De få hende meget kær og De vil træffe hende i deres 

toogtyvende år. Må jeg spørge om Deres alder?” 

 

”Jeg er toogtyve nu,” svarede jeg, og samtidig med at hun slap min hånd, 

standsede vognen.  

 

Vi befandt os foran en granithvælving, som prydede opkørselen til et 

paladslignende residens. Da jeg så op mod den statue gruppe, som kronede 

hvælvingen. En stor bronzetiger, som symboliserede underkuelse, blev holdt i 

kæde af en bevinget dreng, som stod på et gyldent æg. Hvem disse mennesker end 

er, så er de godt inde i kunstens hemmeligheder, tænkte jeg. Min ledsagerske havde 

lagt mærke til mine beundrende blikke, og da jernporten åbnedes, som på et 

hemmeligt signal, og vi gik ind, sagde hun: ”Jeg ser De har en kunstners øjne, 

forstår De betydningen?” 

 

”Jeg kan tage fejl, vil De forklare?” svarede jeg.  
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”Gruppen med ægget omfatter en hel del, men for at forklare det kort så 

symboliserer tigeren menneskets dyriske natur. Dyret underkues og lænkes gennem 

kærligheden, som ifølge mystikerne, kommer fra et gyldent æg.”  

 

”En smuk tanke,” svarede jeg, ”hvis man kan bedømme disse mennesker gennem 

deres kunst, må de være rene og gode.”  

 

”Det er de,” svarede hun.  

 

Vi kørte ad grusvejen gennem den velholdte græsplæne. Den var udsmykket med 

blomster og træer, og i aftensolens glans var den fortryllende smuk. Hvis det er på 

denne måde, jeg vil blive indviet, tænkte jeg, så er det præcis det modsatte af, hvad 

jeg havde forestillet mig. Jeg havde ventet mig frygtelige ildprøver og andre 

grufulde ting. Men i stedet havde jeg mødt en kvinde, som, efter hvad jeg forstod, 

var meget smuk, og alt virkede lyst og glat, men tænkte jeg videre, det er måske 

stilheden før storm, og jeg samlede mig derfor til at møde den.  

 

Da vi var kommet hen til trappen, der førte op til en søjlehal, som afsluttedes af to 

udsøgte statue grupper, åbnede kusken døren, og jeg fulgte med min ledsagerinde 

op. Hun gik foran ind i en hal, som var udsmykket med fornemme kunstværker og 

hvis vægsøjler var polerede som spejle. Uden et ord viste hun mig hen til et 

forgemak, hvor hun forlod mig, idet hun sagde, at hun ville være tilbage om et par 

minutter.  

 

Jeg havde knap nok nået at inspicere mine omgivelser, før hun kom tilbage og førte 

mig videre op ad en marmortrappe. Hun viste mig ind i et værelse, hvorpå hun 

lukkede døren efter mig. Jeg befandt mig i et værelse, hvis hele indretning var 

holdt i lyseblå farvetoner. Ved et bord, som var beklædt med blå silke og over-

dækket af mystiske symboler, sad en kraftigt bygget kvinde, som var omkring 60 år 

gammel. Hendes ansigt havde kraftige træk, og rynkerne gjorde, at hun så uvenlig 

ud ved første blik. Men jeg så straks, at hun var i stand til næsten øjeblikkeligt at 

ændre sit ansigtsudtryk. Det var dog hendes øjne, som gjorde det største indtryk på 

mig, for de syntes at kunne læse sjælens hemmeligheder.  

 

Da jeg kom ind i værelset, anviste hun en stol, og uden at sige et ord fikserede hun 

mig med sine stålblå øjne i mindst et minut, hvorefter hun sagde: ”De har et brev 

med.”  



 35 

Jeg gav hende det brev, som jeg havde fået tidligere om morgenen. Hun lagde det i 

en skuffe i bordet og fortsatte: ”Deres navn er Colono?” 

 

”Ja, madame,” svarede jeg.  

 

”Nuvel unge mand, hvorfor er De kommet her?”  

 

Jeg syntes hun virkede noget brysk, men jeg svarede: ”For optagelse i 

Broderskabet.”  

 

”Hvad er Deres motiv?” spurgte hun uden at flytte det gennemtrængende blik fra 

mig. 

 

”Jeg ønsker kundskab?” 

 

”Har De personlig eller selviske motiver?”  

 

”Nej det er ikke selviske hensigter, der driver mig,” svarede jeg. ”Det er et 

iboende ønske i mig. Siden barndommens dage har jeg stræbt efter at forstå 

tingenes virkelige natur, og livets mysterier har virket som en uimodståelig magnet 

på mig.”  

 

”Og De tror, at der findes et Broderskab, som kan hjælpe Dem til at opnå 

kundskab?” 

 

”Jeg ved, at der findes dem, som ved mere om tingenes grundlæggende natur end 

omverdenen gør.”  

 

”Hvorfra har De fået kendskab til dette?” spurgte hun brysk.  

 

”Mine forældre underviste mig altid således,” svarede jeg. 

 

”Åh, er det hele grundlaget for deres påstand?”  

 

”Eftersom mine forældre er medlem af dette Broderskab, må de vide, hvad de taler 

om, desuden har jeg en indre bevidsthed, som siger mig, at Broderskabet 

eksisterer, og at der blandt deres medlemmer er ophøjede mænd og kvinder, som 

ejer forunderlige kundskaber og guddommelige visdom.”  
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”Åh, De tror altså på en indre bevidsthed?” Hendes ansigt lyste op af en kortvarig 

mildhed, og jeg syntes, at hun lød lidt venligere end før.  

 

”Jeg tror, at mennesket er et tempel for det guddommelige, og  der inde i det findes 

guddommelige kræfter og udviklingsmuligheder,” svarede jeg.  

 

”Mennesket er ikke blot et tempel for det guddommelige det er Guddomme-

ligheden, det fuldkomne menneske er Gud, svarede hun med en kraft, som udeluk-

kede alle modsigelser.”  

 

Så skiftede hun pludselig samtaleemne og spurgte: ”Hvad mener De om de 

rådende sociale forhold i verden?” 

 

Skønt jeg var opvokset i overflod og aristokrati, var jeg, hvad overkonservative 

mennesker ville kalde en ekstremist, og jeg svarede således: ”Jeg mener at 

samfundet er abnormt, misdannet og strider mod den guddommelige vilje. Et 

samfund, hvor industrien grundlægges på pengebegær og dovenskab, kan ikke ret 

længe endnu trodse den evige retfærdighed, og dets dage er talte.” 

 

Ved en kraftanstrengelse lykkedes det for denne mærkelige kvinde at skjule sine 

følelser, men jeg kunne se af glansen i hendes øjne, at vor tænkemåde var ens.  

”Og hvorledes vil det ende?” spurgte hun.  

 

”Det afhænger af mennesket selv. Hvis det når at opbygge en ny moral 

tilstrækkelig hurtig, vil den nuværende bedrøvelige tilstand blive erstattet af noget 

højere, men hvis denne moralske forbedring går for langsomt, så må vor 

civilisation, i lighed med tidligere civilisationer, synke ned i kaos og mørke, og 

efter århundreder med plager af mange slags, vil en ny civilisation blive opbygget 

på resterne af den gamle.”  

 

Den rastløse aktivitet, som altid kommer over mig i store alvorsstunder, gjorde, at 

jeg næppe kunne sidde stille, og jeg flyttede mig uroligt fra side til side.  

 

”Og hvad kunne De tænke Dem at gøre for menneskeheden, for at den kan undgå 

en sådan dom? Er De i det hele taget interesseret i at hjælpe til?”  
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”Madame jeg ville gerne gøre alt hvad der står i min magt, men hvad kan jeg 

gøre? Jeg er blot et lille ubetydeligt individ, og betænk hvor meget, det må 

udrettes.”  

 

”Som enkelt individ, kan De ikke gøre meget, men som et instrument for den Evige, 

kan De udrette desto mere.”  

 

Jeg skulle netop til at svare, da hun igen pludselig skiftede emne ved at spørge: 

”Har De den nøjagtige tid for deres fødsel?” 

 

Jeg svarede med de oplysninger, som jeg tidligere havde fået af M. Durant. Uden at 

vise nogen forundring angående den nøjagtighed, hvormed jeg angav tidspunktet 

for fødselen, som ellers er sjældent kendt, skrev hun nogle oplysninger ned i en 

lille bog. Hun åbnede en bordskuffe og tog et kort frem, som hun rakte mig og 

sagde: ”Meld Dem på denne adresse i morgen aften klokken ni, De skal fremvise 

dette kort. Gå alene og uden at sige det til andre. De kan gå nu.”  

 

Min tilslørede ledsagerske ventede på mig i hallen. Uden et ord gik hun en anden 

vej end før ned til den nederste hal, hvor en overraskelse ventede mig. Denne hal, 

som vi gik igennem, var prydet med fine portrætmalerier af mænd og kvinder. Alle 

Jordens nationaliteter var repræsenteret - hinduer, kinesere, tyrkere, grækere, 

ægyptere også de vestlige verdens nationaliteter. Jeg skænkede dem blot en flygtig 

interesse, mens jeg gik gennem hallen, men et udråb undslap mine læber, da jeg fik 

øje på portrætterne af min far og mor. Det var ingen ungdomsportrætter, men de 

var blevet malede i de seneste år.  

 

Min ledsagerske, som var et par skridt foran mig, standsede, og trods det, at jeg 

ville have opholdt mig der en stund, bad mig gå videre. Vi gik ud til vognen, som 

stadig ventede, og da kusken åbnede døren, så jeg til min glæde, at min ledsagerske 

havde til hensigt at køre med. Ikke et ord blev sagt, førend vi var kommet ud af 

porten, da brød hun stilheden ved at spørge: ”Hvorfor råbte De op i hallen? Kendte 

de nogen af de portrætterede?” 

 

”Ja ingen mindre end mine forældre,” svarede jeg. ”Åh, Mademoiselle, hvorledes 

er deres portrætter havnet her?”  

 

”Alle medlemmer af Broderskabets højere grader har deres portrætter der,” 

svarede hun. ”Ville De også gerne have deres portræt der?”  
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”Hvis det er menneskeligt muligt, vil det blive således.”  

 

”Min herre, De forstår ikke hvad Deres ord indebærer,” svarede hun med samme 

bløde stemme, og hvert ord sendte en iling gennem mig.  

 

”Det lykkedes for mine forældre, og så kan jeg også gøre det. Alle kan nå samme 

høje mål, hvis de har viljen der til. Men findes Mademoiselles billede også der?” 

 

”Åh, hvorledes skulle en så ringe og svag kvinde, som jeg, kunne blive så ophøjet? 

Ved de, min herre, at ingen som huser tanker om kærlighed kan få sit billed der? 

Og hvorledes kan da en kvinde, som er skabt til at elske, nogensinde nå dette mål.”  

 

Min moders billede findes der. Det kan kun bero på, at hun måtte ofre sin 

kærlighed. Nu begyndte mine forældres ord igen at vågne til live i mit sind. Jeg 

erindrede den sørgelige afsked med min mor og alt det besynderlige, som var sket 

de sidste dage. Jeg var næsten ved at tabe kontrollen over mig selv, da min 

ledsagerske sagde: ”Der findes tre store trin i menneskets vej mod 

fuldkommenheden, og med et fælles ord kan de benævnes selv-kontrol. De tre trin 

er: kontrol af legemet, kontrol at sindet, kontrol af hjertet, og størst er den af alle 

som kontrollerer hjertet.”  

 

”Mademoiselle, eftersom vi taler om kærlighed, vil jeg gerne spørge Dem, om De 

tror, der findes tvillingesjæle?” 

 

Hun vendte sig halvt om, og jeg kunne se at hendes hånd dirrede. Med skælvende 

stemme svarede hun: ”Ja, det gør jeg.”  

 

”Hvad siger læren om dette? Indebærer der, at alle har een eneste forudbestemt 

partner og ingen anden?”  

 

”Nej, det er måske almindelig opfattelse, men det er forkert. Den sande lære siger, 

at der findes sjæle, ikke alle, som er blevet uadskilleligt forenede i deres tidligere 

inkarnationer. Disse tilfælde er sjældne men de eksisterer dog.”  

 

Jeg var ved at stille nogle flere spørgsmål, da vognen standsede foran Durants 

residens. Er vi allerede hjemme? Den køretur gik hurtigt! sagde jeg, samtidigt med 

at kusken åbnede døren. Hun sagde farvel og lukkede døren, hvorpå jeg halvt 

mekanisk vendte mig om og gik op til bygningen. Du er allerede rigtig underlig, 
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Colono sagde jeg til mig selv. Du havde ventet dig at blive korsfæstet, og i stedet 

for er du blevet forelsket. Jeg kom hjem netop til tiden for aftensmåltid, og Camille 

og Durant opførte sig igen som sædvanligt og de stillede ingen som helst 

besværlige spørgsmål.  

 

Efter måltidet gik jeg en tur sammen med Camille. Hun var en smuk og højt 

uddannet kvinde, som jeg nu havde været sammen med i et års tid, men mellem os 

var der dog ingen som helst kærlighed eller i det mindste intet, der kunne 

sammenlignes med de følelser, som jeg oplevede sammen med min ukendte led-

sagerske. Var vi sådanne sjældne sjæle, som hun havde fortalt om? Livet er virke-

lig et mysterium? Hvor megen sandhed, der end kunne ligge i denne ide, så føltes 

tanken derom dog behagelig for mig, og den dukkede gang på gang op i mit sind. 
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Medlem af den femte grad. 
 

På kortet, som jeg havde fået af Madame Petrovna stod der: M. Raymond, Rue 

Nortre Dame des Champs og derover nogle linier, som syntes at være skrevet på 

sanskrit. Skønt jeg ikke havde lært sanskrit, kendte jeg alfabetet og nogle enkelte 

ord, men denne tekst var jeg ikke i stand til at dechifrere.  

 

Jeg indtraf mig på nøjagtigt det rette tidspunkt på den opgivne adresse og blev 

mødt i døren af en lille, nervøs mand, med et sort spidst skæg og en velvoksen 

moustache. Da jeg viste ham kortet, så han på mig en stund, hvorpå han bød mig 

indenfor og anviste mig en stol. ”Må jeg få Deres navn, tak,” sagde han med en 

behagelig stemme.  

 

”Alphonso Colono,” svarede jeg.  

 

”De hr. Colono, er blevet sendt til mig, for at jeg skal fastslå Deres 

kundskabsniveau. Ønsker De at begynde overhøringen straks, eller vil De have tid 

til at forberede Dem?” 

 

Skønt dette kom lidt bag på mig, ville jeg ikke tabe tid, men svarede: ”Hvis det 

passer Dem, vil jeg gerne begynde straks.”  

 

”Det passer mig udmærket,” svarede han, ”vi går i gang med det samme. Vi går 

ind i dette værelse.”  

 

Han viste mig vej til et tilstødende værelse, som lignede et universitet i miniature. 

På væggene hang sorte tavler, kort, tabeller og tegninger, og på bordet stod 

jordglober, himmelglober, kemiske apparater og laboratorieinstrumenter. Arbejdet 

blev straks indledt og i løbet af syv dage måtte jeg gennemgå en særdeles grundig 

overhøring inden for alle menneskehedens kundskabsområder, fra materiens 

grundemner til højeste studier i verdenskab og filosofi. Den lille mand syntes at 

besidde næsten universel kundskab, og han gik grundigt og systematisk til værks. 

Om aftenen på den syvende overhøringsdag, gav han mig et kort, skrevet på 

sanskrit, og bad mig tage hjem igen og afvente den videre udvikling. Og dette uden 

at han gav mig den mindste antydning om hvorledes jeg havde klaret overhøringen.  

Jeg vendte hjem, følte mig hensunket i mørke og syntes at mine fremskridt havde 

været meget ubetydelige. Endnu en uge svandt hen uden yderligere oplysninger. En 

dag, da jeg spurgte M. Durant, svarede han, at han havde gjort alt hvad han kunne, 
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og at jeg fremover helt måtte stole på skæbnen og mig selv. Da der var gået fjorten 

dage, fik jeg en seddel med posten, hvor jeg blev bedt om at besøge M. Raymond. 

Jeg gjorde det uden tøven, for jeg var faktisk begyndt at blive en smule utålmodig.  

M. Raymond mødte mig i døren og fulgte mig til et bagved liggende værelse, hvor 

fire mænd sad ved et bord midt i stuen. De havde alle deres ansigter skjult bag en 

sort maske, som dækkede ansigtet helt. På tegn fra M. Raymond tog jeg plads ved 

siden af ham ved bordets ene side. De iagttog mig nøje, da en af mændene rakte 

mig et papir over bordet, og da jeg åbnede det så jeg, at det var en ed, og nederst 

var der plads til navnefortegnelser:  

 

Jeg Alphonso Colono, søn af Ferdinand og Nina Colono, jeg sværger højtideligt og 

forsikrer i mine forældres og min hellige æres navn, og i nærværelse af min 

levende sjæl og den Almægtige Gud, indtil min død at hemmeligholde al 

undervisning, som jeg erholder i de hemmelige skoler, og jeg sværger og forsikrer 

også, at jeg aldrig vil udsprede eller afsløre noget vedrørende personer, ting eller 

steder, om hvilke jeg erholdt kendskab gennem min tilknytning til disse skoler. 

 

”Vil De skrive under på det?” spurgte den mand som havde rakt mig papiret.  

 

”Ja, det vil jeg , men med en modifikation,” svarede jeg. 

 

”Og hvad er det?” spurgte han.  

 

”For at min opfattelse af Gud ikke skal kunne misforstås, vil jeg gerne have 

ordene: Den Uendelige og Altomfattende Ånd, indsat efter ordet Gud.”  

 

De fire mænd så på hinanden og derefter på M. Raymond. Nuvel, sagde tals-

manden, vi vil indføje tillægget. Han tog papiret, og da han havde skrevet tilfø-

jelsen ind på det, rakte han det tilbage til mig. Efter at have læst eden igennem igen 

signerede jeg den. Hver og en af de fire mænd signerede derpå som vidner og rakte 

derefter dokumentet til M. Raymond. Samtidig med at han skrev sit navn, lagde jeg 

mærke til, at de havde tegnet forskellige tegn efter deres navne.  

 

”Nu, M. Colono,” sagde lederen, ”er De accepteret som medlem af den femte grad, 

altså den femte undergrad af den fjerde grad. Den fjerde grad er inddelt i syv un-

dergrader, de blev født i den tredie og har i otte år uafvidende været medlem af 

den fjerde. De går videre til højere grader, alt eftersom Deres åndelige vækst og 

kundskaber tillader det. Mange mennesker er medlem af de lavere grader uden at 
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vide det. Adgang til disse grader erholdes ikke gennem noget citifikat, men ved at 

følge levereglerne. De som følger disse regler er medlem, enten de ved det eller ej. 

I denne grad er parolen: Studier, tålmodighed, kundskab - og alt fremskridt beror 

på studentens anstrengelser og renhed i de motiver, som ligger til grund for hans 

kundskabstørst. De skal vide, at alt afhænger af Dem selv og ingen anden. Spørg 

ingen om råd, men forlad Dem på deres indre styrke. De kan gå nu, førstkommende 

torsdag vil et maskebal finde sted i M. Caraus residens, De vil blive inviteret og De 

bør efterkomme invitationen.”  

 

Da han sluttede sin tale, gjorde han tegn hen imod døren.  

 

M. Raymond fulgte mig gennem hallen, og da jeg forlod huset, grublede jeg over, 

hvilke sammenhæng, der kunne være mellem et maskebal og en skole i okkultisme. 

Så erindrede jeg, at Careau var navnet på forsvarsministeren, og at det var ham, der 

havde beordret nedtagelse af maleriet fra Louvre.  

 

Da det blev torsdag aften, havde jeg klædt mig ud som munk og ventede på, at 

noget ville vise sig. Klokken lidt over syv kørte en vogn frem til porten, og en 

mand steg ud. Han gik hen til porten, ringede på klokken og sendte sit kort ind til 

mig. På dette kort stod: Joseph Henry venter dem i vognen. Afsenderen var gået 

tilbage til sin vogn, og jeg sluttede mig til ham. Hvor Careaus hus lå, vidste jeg 

ikke men vognen kørte i retning mod byens centrum.  

 

”Har De det kort med, som M. Raymond gav dem?” spurgte min kørekammerat.  

 

”Ja, det har jeg,” svarede jeg. 

 

”Så er det ikke nødvendigt, at jeg følger med dem. Eftersom jeg har vigtige ærinder 

at udrette, må De tage min vogn og fortsætte alene, når de når frem, så vis deres 

kort og når de bliver budt indenfor, så besvar alle de spørgsmål, som bliver stillet, 

og adlyd alle de ordrer, som gives.”  

 

”Jeg vil gøre som de siger,” svarede jeg, samtidig med at jeg tænkte, at dette var 

en mærkelig fremgangsmåde for at få lov til at deltage i et maskebal.  

 

Eftersom den fremmede ikke fremkom med yderligere oplysninger, kørte vi i 

tavshed indtil vi nåede Madeleine, hvor han steg af, vendte om og hastede videre. 

Vi færdedes langs de stærkt oplyste hovedgader, indtil vi nåede frem til en svagt 
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oplyst sidegade, og ad denne kørte vi i ca. 30 minutter, hvorefter vi kom til en klart 

oplyst residens, som lå et stykke fra gaden.  

 

Da jeg steg ud af vognen forlod en kvinde med sort slør vognen foran mig. Da hun 

så mig, vendte hun sig om, som for at tale til mig, men i samme øjeblik kom en høj 

kappeklædt person imellem os, og jeg hørte ordene - fire plus tre.  Kvinden vendte 

straks om og skyndte sig op ad trappen, samtidig med at manden forsvandt bagved 

en piedestal. Den samme lykkefølelse gennem strømme mig nu, som da jeg var 

sammen med den tilslørede kvinde. Jeg skyndte mig op ad trappen, netop for at se 

hende forsvinde ind gennem en sidedør.  

 

Der var åbenbart noget, som forsinkede indtrædelsen i balsalen, eftersom hallen var 

fuld af maskerede mennesker. En efter en blev sluppet ind og det endda med et par 

minutters mellemrum. Denne fremgangsmåde gjorde mig en smule mystificeret, 

men jeg ventede på min tur og fik så lidt efter lov at vise mit kort. Efter en 

omsorgsfuld granskning af den maskerede dørvogter, fik jeg kortet tilbage og 

tilladelse til at træde ind. Lige foran mig var der en glat væg, men da jeg gik til 

højre langs en smal passage, kom jeg ind i et lille firkantet rum, hvor der befandt 

sig to personer. Ved et bord på min højre side sad en gammel patriark, hvis lange 

hvide hår, skæg og bruskede øjenbryn, hvilket forlenede ham med et ærværdigt 

udseende. På min venstre side, ved et andet bord, sad en sortklædt kvinde, hvis 

ungdommelige træk dog delvis var skjult af en sort maske for øjnene, der gnistrede 

som glødende kul.  

 

”Deres navn?” spurgte patriarken.  

 

”Alphonso Colono,” svarede jeg.  

 

”Har De svoret eden?” spurgte kvinden med lavmælt, men gennemtrængende 

stemme.  

 

”Ja, det har jeg,” svarede jeg.  

 

”Vis os dit kort.”  

 

Jeg rakte kortet til kvinden, som efter en granskning gav mig det tilbage med en 

bøjning og viste med en gestus, at jeg skulle vise  det frem for patriarken. Denne 
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nikkede bekræftende til kvinden, samtidig med at han gav mig kortet tilbage og 

spurgte: ”Deres fødselsdag og fødselssted?” 

 

”Paris den femte juni 18.. ” 

 

”Klokkeslæt?” 

 

”Klokken syv femogtyve om morgenen,” svarede jeg.  

 

”Gå til venstre,” sagde kvinden, som hele tiden havde noteret mine svar. På et 

hemmeligt signal åbnedes en dør til venstre, og da jeg gik igennem den, sad der, i 

et mage til det første, en anden maskeret mand.  

 

”Broder,” sagde han og viste en stol, ”alle disse procedurer, som du har 

gennemgået, kan virke helt fremmede i et tilfælde som dette, og jeg vil derfor 

komme med en forklaring. De som deltager i dette maskeradebal er vore udvalgte 

sønner og døtre, de er de mest højtstående fra deres respektive lande. Det er vor 

pligt at beskytte dem for de ulve, som trods deres velpolerede ydre kun vil 

vanhellige og besudle dem. Det liv som disse unge lever, gør dem yders følsomme 

for onde tanker og indflydelser, og vi må derfor være på vagt. Broder, du har i 

aften den lykke at gøre bekendtskab med verdens reneste og højst udviklede mænd 

og kvinder. Der findes naturligvis dem, som står endnu højere, men de er ikke af 

denne verden. Vi håber og tror, at du vil vise dig dette privilegium værdigt. Din 

nærværelse her udgør en introduktion for alle. Formaliteter og konventioner, som 

er så nødvendig i den bedrageriske ydre verden, er ubekendt her. Alle brødre og 

søstre. Træd ind! Glæd Jer ved livet i dets højeste aspekt, når hjertet og sjæl 

forenes gennem legemets rytmiske bevægelser, og når den rene kærlighed er den 

herskende.” 

  

Han åbnede døren, og jeg trådte ind i en strålende oplyst balsal.  

 

De vellydende toner fra en vals opfyldte salen, og luften var mættet med 

velduftende parfumer. Et øjeblik stod jeg i døren og så mig rundt i salen i håb om 

at få øje på kvinden i den sorte dragt, men hun syntes ikke at være nogen steder.  

 

”Tillægger pateren kvinderne de samme rettigheder som mændene?” hørte jeg en 

kvindelig stemme sige ved min side. 
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Da jeg vendte mig, så jeg en smuk landsbypige. Jeg undrede mig over meningen 

med et sådan spørgsmål, på et sådan tidspunkt, og svarede med min første tanke: 

”Kønnet kan ikke udgør nogen hindring, det er følelserne og intelligensen, som bør 

bestemme en persons rettigheder. Hvad følelserne angår, så er kvinden den 

overlegne, og når det gælder intelligensen, er det manden som er mere frem-

stående.” 

 

”Åh! så tror pateren altså ikke, at kvinden er ligestillet med manden, hvad 

intelligensen angår.”  

 

”Ikke som regel, men der er naturligvis undtagelser.”  

 

”Nuvel, pateren mener vel ikke, at dansen kræver intelligens, så derfor beder jeg 

Dem om, at De danser en dans med mig.”  

 

De sidste dages hændelser havde ikke været af den art, at de stimulerede min 

fornøjelseslyst. Min mors pludselig dukken op og min fars forsvinden, sammen 

med mine studier og min eksamen, havde gjort mig meget alvorlig til sinds, men 

jeg kunne ikke nægte hende en dans, og snart sværmede vi frem over det bonede 

gulv. Da dansen sluttede, og jeg igen blev mit gamle jeg, begyndte alvorlige tanker 

igen at dukke op inde i mig, eftersom jeg nu forestillede en munk, så besluttede jeg 

at spille min rolle til fulde.  

 

”Hvad ville der være sket med Dem, hvis Deres biskop lige havde set Dem, min 

muntre munk?” spurgte min skønne dame med en hjertelig latter.  

 

”Fader, tilgiv mig, jeg skal aldrig gøre det mere,” svarede jeg højtideligt. Åh, at 

jeg for et øjeblik har ladet en smuk kvinde forlede mig sådan.  

 

Endnu en historie med Adam og Eva og den stakkels mands svaghed, smålo min 

muntre dame.  

 

”Ja, djævlen frister os under skønhedens skalkeskjul,” svarede jeg med al den 

værdighed jeg kunne frembringe.  

 

”Men min fader, hvorledes ville det være gået med Adams børn, hvis det ikke 

havde udviklet sig netop sådan?” 
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”De ville kun have været stakkels, blinde idioter, uden sjæl eller følelse. De ville 

have været uskyldige, men i stedet havde de helt manglet kundskab.”  

 

”Priset være Eva, som lokkede manden til at spise af visdommens træ,” sagde min 

enkle landsbypige, som nu begyndte at blive mere og mere alvorlig.  

 

”De forsøger at forsvare deres vranglære og de forsøger at forsvare deres fejlende 

moder med spidsfindigheder ja, vogt dem for vranglære, mit barn.” 

  

”Vranglære! Siger skrifterne ikke også, at hun lokkede ham til at spise af det træ, 

som giver kundskab om ondt og godt og som gør mennesker til Guder? Hvem kan 

kritisere en så ædel handling eller handlemåde? Mit barn, mit barn, bekend dine 

synder, inden Guds vrede rammer dig,” fortsatte jeg og spekulerede over, om alle 

her var ligesom hende.  

 

”Gud er ikke vred. Skrifterne siger, at Gud er kærlighed.”  

 

”Mit barn, hvorledes har du kunnet fejltolke skrifternes hellige ord på denne 

måde?”  

 

”Fejltolke! I to tusinde år har fordomsfulde munke, som De, hindret sandheden og 

fyldt menneskenes sind med vildfarelser, og nu påstår de, at jeg misforstår skrif-

terne!”  

 

Hendes øjne slog gnister af entusiasme og indignation. Hun lagde tydeligvis hele 

sin sjæl i argumentationen. Det hele begyndte at blive interessant, og eftersom jeg 

var ved at blive trængt op i en krog, forsøgte jeg at opretholde rollen og svarede: 

”Menneskene er selv skyld deri. Vi tilslører de hellige sandheder med symboler, og 

de mennesker, som ikke bruger deres forstand, tager blot skallen og går glip af 

kernen.”  

 

”Men hvorfor underviser de ikke helt enkelt i den rene sandhed? Hvorfor må de 

fordunkle deres ord?” 

 

”Det må være således; at kaste perler for svin ville være sløseri med tid og kraft, 

det ville desuden være meget tankeløst.”  
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”Åh! Giver pateren en antydning om, at der skulle eksistere okkultisme inden for 

den romersk - katolske kirke?” 

 

”Tys!! Tal ikke så højt, for væggene har øren. Hvad ved De om okkultisme?”  

 

”En tommes længde,” svarede hun hastigt og mystificerende, og da jeg ikke 

svarede, syntes hun at blive forbavset. Nu var jeg tydeligvis blevet indfanget - det 

virkede, som om der fandtes et løsenord her.  

 

”Åh, jeg forstår,” sagde hun. ”Følg med mig, så skal jeg vise Dem, hvad vi ved.”  

 

Hun havde vakt min dybe interesse, og jeg fulgte med hende for at se, hvad der 

ville ske herefter. Først nu lagde jeg mærke til, at der på begge sider af salen var 

rækker af døre. Hun gik hen til en af dem og bankede på fire gange. Døren blev 

omgående åbnet og vi gik ind. Værelsets vægge var dækket med bogreoler fyldt 

med bøger, og på de grønne vægge var der en frise med mystiske symboler. Ved 

nogle borde sad grupper af mænd og kvinder, som åbenbart var i færd med at 

studere. Disse grupper bestod uden undtagelse af syv personer, en af disse var 

tydeligvis en lærer.  

 

Midt i værelset sad en midaldrende mand ved et bord, som næsten omgav ham. 

Hans ansigtstræk var kun delvis skjult af den sorte maske, han havde for øjnene. 

Min kammerat gik hen til ham og sagde: en ny student. Manden vendte sig imod 

mig og sagde: Lad mig se deres kort, da han havde set det, gav han mig det tilbage, 

og henvendt til min kammerat sagde han: Gruppen er fuldtallige i aften, men hvis 

frøkenen overlader ham til mig, så vil jeg undervise ham. Hun bøjede sig, og var på 

vej til at gå, da jeg spurgte, om det passede sig, at jeg fik lov at træffe hende efter 

ballet.  

 

”Jeg venter på dem ved indgangen, fader,” svarede hun smilende og gik sin vej.  

 

”Min herre,” sagde manden og anviste mig en stol nær ham ved bordet, ”Deres 

kort fra M. Raymond siger, at De klarede prøven med hæder, og at De er berettiget 

til at modtage sværere og mere dybtgående undervisning. Fra nu af kommer De til 

at studere det store, men helt forsømte mysterium - mennesket, inklusive alt, hvad 

der vedrører menneskeheden såvel socialt som individuelt, men lige nu først og 

fremmest mennesket som væsen. For nu at gå lige til sagen, så skal De, eftersom 

De selv er et menneske, studere Dem selv. Deres nærværelse her tyder på, at De er 



 48 

forholdsvis fri for forudfattede meninger og beredt på at se Deres natur, god eller 

dårlig, lige i ansigtet. Er det rigtigt?” 

 

”Det er det,” svarede jeg og tænkte, at jeg nu endelig var på det rette spor.  

 

”Nuvel, det er nu engang sådan, at ethvert menneske er dualistisk af natur, både 

mandlig og kvindelig. Dette står at læse i den meget misforstået første Mosebog, 

hvis man læser mellem linierne. De er en mand, eftersom de mandlige elementer er 

fremherskende, og de kvindelige ligger latente. Det første de bør gøre, det første 

store skridt ved alle okkulte indvielser, er at bringe disse to dele i ligevægt. For at 

opnå oplysning, må fornuft og intuition gå hånd i hånd uopløselig forenede. Den 

metode vi anvender for at opnå dette mål er meget enkel, men denne enkelhed kan 

indebære en fare. Gør ingen fejltagelser, hør nøje på, hvad jeg har at sige. Vi 

sammenlænker mænd og kvinder gennem kærlighedens bånd. De udvikler gennem 

hende deres kvindelige natur, derigennem opnås den ligevægt, som er nødvendig 

for lyset. Dette er hensigten med dette bal. I modsætning til den gamle tids munke 

så udvikler vi den flamme, som kaldes kærlighed, men kun i dens reneste form. Hav 

dette i erindring og husk at Deres udvikling afhænger af Deres forening med en 

kvindelig sjæl. Blandt vore søstre vil De finde den som er deres højeste kærlighed 

værdig. Hvis De finder en, hvis sjæl er i samklang med Deres egen, så tag hende til 

deres hustru, men gør det kun, hvis Deres hjerte påbyder Dem det og lad altid 

Deres tanker forblive rene.”  

 

Jeg tænkte på mine forældres tidlige undervisning, det var her, at min far og mor 

mødte hinanden, mon jeg også ville møde min kæreste her? Mine tanker gik til 

kvinden i sort, og jeg håbede på at træffe hende igen og at lære hende nærmere at 

kende.  

 

”Nu vil vi studere mystikernes tegn, tilslørede ord og lignelser, og vi vil specielt 

beskæftige os med Hermes Trismegistus, Paracelsus, Jacob Bøhme, Eliphas Levi 

og den meget bagtalte og meget lidt forståede Madame Blavatsky. De bør være 

nogenlunde fortrolig med disse læreres skrifter, men kun nogle få finder den skjulte 

lære i deres bøger.”  

 

Derefter fulgte to timer med instruktioner, og for første gang begyndte slørene at 

blive trukket bort. Disse store mystikeres arbejder fandtes også i min fars bibliotek, 

og vi havde ofte studeret dem sammen. Men skønt far ofte havde givet antydninger 

om den esoteriske indhold af nogle afsnit at disse bøger, havde han dog aldrig 
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afsløret noget, men mente, at måtte studere videre på den sædvanlige måde. Nu 

virkede det dog, som om denne lejlighed var kommet. I al denne tid var arbejdet i 

grupperne blevet fortsat under lavmælt samtale, men pludselig hørtes 

musikakkordere, og alle studier blev afbrudt.  

 

”Tiden er inde til demaskering,” sagde min lærer. ”Vi træffes hver uge, men for at 

undgå uønsket opmærksomhed skifter vi mellem de forskellige medlemmers hjem. 

Fortsæt hele tiden med Deres studier og skaf Dem disse bøger hos M. Callios, men 

se nøje til kun at tage dem, som har et ejendommeligt mærke på siden og grund 

især længe og nøje over det, der står med kursiveret skrift.”  

 

Da jeg kom ud i salen igen, fandt jeg mig omgivet af smukke og intelligente 

kvinder samt statelige og alvorlige mænd. Ingen introduktioner behøvedes, det gik 

præcis, som manden ved indgangen havde sagt. Jeg befandt mig her i det mest 

fuldendte af alle selskaber, hvor mænd og kvinder var sande brødre og søstre, og 

hvor tanker og følelser berørte de mest ophøjede og dybsindige spørgsmål. Til min 

forundring og glæde fandt jeg også her Camille og mange af mine andre venner. 

De samledes alle omkring mig og gratulerede mig med mine fremskridt.  

 

”Nu ser du,” sagde Camille smilende, ”at en kvinde kan bevare en hemmelighed, 

om hun vil, men fra nu af kan vi tale lidt mere frit.”  

 

”Men hvor er monsieur og madame Durant?” spurgte jeg.  

 

”De er ikke medlem af denne afdeling, de tilhører en højere grad, tror jeg,” 

svarede hun.  

 

En krøllet franskmand gjorde nu krav på hendes opmærksomhed, og jeg vendte 

mig om for at lede efter min landsbypige. Mens jeg forgæves ledte efter hende, 

kom den i sort tilslørede kvinde ud af en sidedør, netop som jeg passerede forbi. 

Den samme jublende glæde gennemstrømmede mig, nu har jeg min chance, tænkte 

jeg, jeg må tale med hende.  

 

”Mademoiselle,” sagde jeg, ”vore veje krydses igen.”  

 

Hun vendte sig om, men selv under sløret var hun maskeret.  
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”Har vi nogen sinde mødt hinanden tidligere?” spurgte hun på engelsk. Hendes 

stemme var ikke den samme, som tidligere, men det beroede måske på sproget.  

 

”Kan Mademoiselle ikke huske køreturen i vognen?” spurgte jeg og vedblev med 

at tale på fransk.  

 

”Hvilken køretur?” spurgte hun, også denne gang på engelsk.  

 

Jeg kom nu i tanker om mit tavshedsløfte og tvivlede på, om jeg kunne tale mere 

om dette. Hun havde på dette tidspunkt nået en anden dør, og med en bøjning, som 

betød farvel, forlod hun mig. Hvad betød denne kølige modtagelse? Hendes 

stemme og optræden var forskellig fra de andres. Kunne jeg have taget fejl? Nej, 

det måtte være hende. Jeg så nu, at nogle få endnu var maskerede, og i håb om at 

udvide min bekendtskabskreds ville jeg netop tiltale en af dem, da jeg blev 

omringet af en gruppe og ledt ind i en diskussion om medicin. Efter en time med 

meget interessante samtaler, lagde en lille hvid hånd sig på min skulder, og da jeg 

så op, opdagede jeg min landsbypige, men hun var stadig maskeret.  

 

”Jeg må gå nu, min ærværdige fader,” sagde hun med et skælmsk smil, ”og jeg vil 

ønske Dem en god nat.”  

 

”Må jeg ikke følge Dem hjem?” spurgte jeg og gik sammen med hende hen mod 

døren.  

 

”Gerne hvis De ønsker det, men i så fald må De opfylde et ønske for mig.”  

 

”Det er allerede bevilget - hvad er det?” svarede jeg.  

 

”At jeg kører hjem i min vogn,” svarede hun til min forundring.  

 

”Hvorfor, det er jo skudår,” indvendte jeg.  

 

”Skæmt ikke nu, mit ønske er jo allerede bevilget.”  

 

”Nuvel, hvis De insisterer,” svarede jeg samtidig med, at vi steg op i hendes vogn 

og med stor fart kørte mod mit hjem.  
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Da vi var nået frem til Durants hus, og vor interessante samtale blev afbrudt, 

takkede jeg hende for hendes venlighed med at føre mig til min lærer og at følge 

mig hjem. Hun svarede: ”Hvis de havde fortsat med at danse, ville vi ikke have fået 

en ny lejlighed i lang tid. De klarede deres første og uventede prøve godt, De 

valgte det seriøse og ikke det sanselige. Jeg håber, at vi snart må ses igen, og jeg 

da kan få lov at se Deres ansigt.”  

 

”Hvorfor skjuler de og nogle andre deres ansigter bag masker?”  

 

”Der findes dem, som mener at det er bedst at beskytte sin identitet endog for sine 

brødre og søstre. Men efterhånden, som De skrider frem, vil De uden tvivl lære at 

forstå hvorfor. Godnat.” 
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Iole 

 

Et år gik, og jeg havde gennemgået tooghalvtreds lektioner, da vi mødtes hver uge 

med maskeballer som påskud. Camille og jeg var stadig gode venner, og der var 

også opstået et stærkt bånd mellem min landsbypige og mig. Hun optrådte ofte 

under forskellige forklædninger, men hun var altid maskeret, og mine ønsker om at 

få hendes ansigt at se affærdigede hun bestemt.  

 

”Camille hvem er hun?” spurgte jeg en dag.  

 

”Kom regler ihu,” svarede hun. ”De, som er maskerede, må have lov at forblive 

anonyme.”  

 

Den tilslørede kvinde, som aldrig var klædt i andet end sort, var et endnu større 

mysterium. Hun gav mig sjældent lejlighed til at samtale, men når den så indtraf, 

var jeg, hvor underligt det end lyder, den lykkeligste mand på Jorden. Jeg var 

allerede efter den første aften blevet medlem af en gruppe, hvor også min 

landsbypige var med. Jeg gjorde hurtigt fremskridt, for min grundlæggende træning 

var som min lærer havde sagt, den allerbedste. Tomrummene og manglerne i den 

materialistiske videnskab blev fyldt op, og dens overfladiskhed og gætning trådte 

stadig tydeligere frem. Men denne større kundskab medførte også, at visse 

manglende led begyndte at træde klarere frem.  

 

Overlæreren, som havde givet mig de første lektioner, gav en forelæsning ved 

begyndelsen af hver lektion. Ved disse lektioner overlod han os et antal ledetråde, 

som han ikke gav yderligere oplysninger om, men rådede os til selv at tænke over 

det og finde ud af svaret. Da jeg ved en lejlighed viste tegn på en afvigende me-

ning, sagde han: ”Kundskab kan ikke læres, men den bør vokse op inden i dig selv. 

Kundskab kommer ikke udefra, den kommer fra det indre. Alle dine studier af 

bøger og genstande har kun til opgave at afstemme en tilstand, hvor den vidende 

kan bryde frem og manifestere sig.”  

 

Jeg funderede noget over dette og mediterede over denne vidende. Resultaterne var 

fantastiske. Jeg begyndte at opnå kundskab på en ny måde, jeg ved ikke hvorledes, 

og jeg talte ofte med en visdom, som forundrede mig selv. Nu efter års studier, var 

det begyndt at gå op for mig, at jeg kun befandt mig i en semi-esoterisk og 

temmelig periferisk gruppe. Da jeg var nået til dette resultat, bestemte jeg mig til at 
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avancere, og med denne beslutning for øje, gik jeg til det første møde i mit andet 

studieår.  

 

Jeg mindedes, at da jeg havde underskrevet min Ed, havde den mand, som dengang 

førte talen, sagt, at mit avancement ville bero på min udvikling og egnethed, og at 

jeg ikke selv kunne fremskynde det. Jeg besluttede mig derfor til at anvende lidt 

diplomati, samt en del oplysninger, som jeg havde fået under mine ’drømme’. Efter 

den sædvanlige åbningsdans, gik jeg ind i studieværelset og hviskede noget i 

overlærerens øre.  

 

”Hvor har du fået det at vide?” spurgte han hastigt og så forundret på mig.  

 

”Jeg har ikke fået det at vide, jeg VED det,” svarede jeg alvorligt.  

 

”Nuvel. Du må ikke nævne noget som helst om dette,” sagde han og tog en bog 

frem. Ud af denne bog trak han et kort frem, Skrev nogle mystiske tegn på det, 

rakte det til mig og sagde: ”Til det kommende møde skal du vise dette kort til de 

indre vagter, fortsæt nu med dine studie og sig intet til de andre.”  

 

Ved næste møde gav jeg kortet til den tilslørede kvinde. Hun tog det og efter at 

have læst det, gav hun tegn til mig om at vise det til patriarken. Efter en 

omhyggelig granskning nikkede han bekræftende, og da jeg fik kortet tilbage 

gjorde han tegn til kvinden, som sagde: ”Gå ind til højre og vendt på os der.”  

 

Hidtil var jeg altid gået ind til venstre, men nu åbnedes en skjult dør lige ved siden 

af hende, og jeg gik ind i et lille værelse, som var møbleret helt i hvidt. Jeg satte 

mig på en divan, og efter en tids venten, kom kvinden og patriarken ind.  

 

”Broder,” sagde kvinden og tog plads lige over for mig, mens patriarken satte sig 

ved et bord lige ved, ”du kan tale til os i fuld fortrolighed. Den Esoteriske 

Eksaminator siger os at du er i besiddelse af informationer, som kun gives 

medlemmer af den sjette undergrad. Hvorledes har du fået disse oplysninger?”  

 

”Gennem meditation og målrettet koncentration,” svarede jeg uden at tænke og 

blev selv meget forundret over mit svar.  

 

De så på hinanden, og patriarken flyttede sig nærmere.  
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”Ved du ikke, at sådanne øvelser er meget farlige for dem, som ikke er 

forberedte?” spurgte patriarken i en alvorlig tone.  

 

”Ved min uselvisk stræben efter kundskab, anser jeg mig selv for at være forberedt 

dertil,” svarede jeg.  

 

”Er dit liv rent og ubesmittet? Er de fri for alle spor af selvisk ambitioner?” 

spurgte han.  

 

”Mit liv er rent, det har det været helt fra barndom,” replicerede jeg.  

 

”Hvorfor søger du kundskab?”  

 

”Fordi det er sjælens sande natur at søge,” svarede jeg.  

 

”Vil du nogensinde anvende deres kundskab i ond hensigt eller til egoistiske 

formål?” spurgte han.  

 

”Nej, det vil jeg ikke gøre, jeg´et er dødt.”  

 

De så atter på hinanden, og patriarken forsatte: ”Hvis denne kundskab giver magt, 

hvorledes vil du da anvende den?” 

 

”For mine medmennesker og for sandheden,” svarede jeg, samtidig med at 

inspirationen mere og mere vældede op i mig.  

 

”Ikke på nogen anden måde eller med ligegyldighed?”  

 

”Kun for det gode og når jeg er overbevist om, at det er retskaffent, ikke på nogen 

anden måde.”  

 

”Har du lært at beherske dig selv?”  

 

”Jeg tror det,” svarede jeg og tænkte på kvinden i sort.  

 

”Dine ord antyder usikkerhed, hvilke svagheder har du?”  
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”Under visse betingelser kan jeg miste kontrollen over mine følelser, trods det, at 

jeg har været udsat for svære prøvelser.” Jeg tænkte på mine forældre og på min 

kæreste.  

 

Som om hun havde gennemskuet mine tanker, spurgte kvinden: ”Har du nogen 

sinde elsket?”  

 

”Ja, som et barn elsker. Jeg tøver, eftersom dette ord er tvetydigt for mig, men jeg 

må tilstå, at en ukendt søster har påvirket mig på forunderlig måde.”  

 

”Hvem er hun?”  

 

”Det ved jeg ikke, hun er altid sortklædt, og hun er altid maskeret.”  

 

De to så på hinanden, og samtaleemnet blev pludselig ændret, da patriarken 

spurgte: ”Hvorledes fik du kendskab til at mennesket er syv minus to?”  

 

”Hele eftermiddagen havde jeg grublet over menneskets mystiske opbygning. Jeg 

var hensunket i mine tanker, at jeg helt glemte aftensmaden, og som jeg sad der i 

min stol, faldt jeg i søvn. Pludselig blev jeg løftet op i rummet og blev båret over 

oceanet, befriet fra den tunge krop færdedes jeg i tankens hastighed mod øst. Jeg 

så de sneklædte bjergtinder, som højt over skyerne aftegnede sig mod den blå 

himmel. Ved en af disse mirakuløse omskiftelser, som præger drømme, fandt jeg 

mig derefter siddende og læse en bog i en ukendt krypt. Her åbenbaredes for mig 

mange mysterier og underlige ting. Jeg studerede længe og nåede at lære meget. 

Men da jeg vågnede, kunne jeg ikke huske selve drømmen og denne ene faktiske 

oplysning.”  

 

Den mærkelige indre aktivitet, som ved visse lejligheder i mit liv havde givet sig til 

kende, begyndte atter at stige op inde i mig, og jeg talte, som om jeg var inspireret. 

Mine udspørgere, som havde betragtet mig med funklende øjne, sagde nu 

samstemmigt: ”Vi byder dig velkommen, du er nu medlem af den sjette grad, og 

hun vil blive din lærer!”  

 

Jeg var ved at tale igen, da patriarken førte en finger til sine læber som tegn på 

tavshed og sagde: ”To veje begynder fra den sjette grad, og de leder begge til den 

syvende grad, og du må bære din maskering, indtil du har valgt din vej. Lad ingen 
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se dit ansigt, mens du er her, hvis du ikke har fået speciel tilladelse dertil. Gå nu ud 

i hallen, en ven venter dig.”  

 

Da patriarken havde talt, åbnedes en dør, og på hans tegn gik jeg - der denne gang 

var udklædt som ridder, og ville netop til at se mig om efter en partner, da en 

nonne, som var tilsløret og klædt i det reneste hvidt, lagde sin hånd på min arm. 

Den samme jublende glæde gennemstrømmede mig, og mit hjerte slog heftigt, da 

hun med en blød og melodiøs stemme sagde: ”I fredens og kærlighedens navn, 

nedlæg Deres våben, hr. Ridder. Fremmer De stadig den grumme krig eller er 

Deres klædning et dække for en ærbar og god mand?” 

 

”Skønne nonne, hvis alle kvinder ejede sådanne aktiver, som Deres blide stemme, 

så ville verden snart få fred, og alle som krigedes, ville i stedet for elske. Men, min 

skønne nonne, De er uretfærdig over for de ædle riddere som altid kæmpede for 

dyd og kærlighed.”  

 

”Åh, hvis det endda havde været sandt, men min erindring siger mig, at det ikke 

var således. Jeg husker godt, hvorledes riddere, som påstod at være ærbare, bare 

kæmpede for og bortrøvede de uskyldige nonner.”  

 

”De kan ikke være så gammel, skønne nonne, hvad mener De egentlig?” 

 

”Legemets alder er ikke det samme, som sjælens alder. De og jeg har levet på 

Jorden mange gange tidligere.”  

 

Hvad var det for en underlig følelse, som brændte inde i mig? Jeg ville ikke 

afbryde denne samtale for at danse, eftersom hun nærmede sig livets gåder. Med en 

aldrig tidligere erfaret fornemmelse af glæde gik jeg videre: ”Hvis vi har levet 

tidligere, og du kan huske det, hvorfor kan jeg så ikke have den samme 

fornemmelse? Måske er jeg den ridder, som røvede dig, men i så fald var det af 

kærlighed. Hvis jeg elskede dig engang, så elsker jeg dig endnu, for jeg hører til 

dem, som kun har en kæreste.”  

 

”Vær ikke så djærv, De bevæbnede og pansrede kriger, De kan ubevidst tale 

sandhed eller delvis sandhed. Men hvis Du er interesseret i dette emne, så lad os 

gå et sted hen, hvor vi kan være alene.”  
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”Meget gerne,” svarede jeg, da hun tog min arm og førte mig til den højre side af 

salen.  

 

Kærlighedens engel, tænkte jeg, hun må have ombyttet sort med hvidt. Hun havde 

den samme stemme, som kvinden i sort, som jeg havde mødt  her i salen. Var de en 

og samme person, og i  så fald, hvad indebar denne pludselig forandring? Jeg var 

aldrig tidligere gået ind gennem dørene til højre, og da vi gik ind gennem en af 

dem, så jeg, at værelset indenfor var møbleret i hvidt og udsmykket med guld.  

 

Hun låste døren og bød mig tage plads på en sofa. Samtidig med at hun satte sig 

ved siden af mig, tog hun slørene af og sagde: ”Vil de ikke også demaskere dem?”  

 

Et øjeblik var jeg stum, hendes ubeskrivelige skønne ansigt overstrålede alt, hvad 

jeg tidligere havde skuet. Samtidig vældede mærkelige minder op i mig. Hvor 

havde jeg set det ansigt før? Hendes store brune øjne udstrålede kærlighed, og de 

genspejlede i sandhed en stor sjæl. Hun havde lange regelmæssige øjenvipper, 

velformede øjenbryn og en udsøgt smuk mund. Hendes hvide ansigt havde en frisk 

rosa farve på kinderne, som gjorde hende til det perfekte afbillede af guddommelig 

skønhed. Det var ikke til at undres over, at hun altid bar maske, eftersom hun ellers 

altid ville vække opmærksomhed på grund af sin skønhed. Uden at slippe mig med 

øjnene og tydeligvis ubevidst om min beundring, gentog hun sin begæring. Bare 

for kort tid siden var jeg blevet advaret af patriarken om ikke at vise mit ansigt, og 

jeg svarede tvivlrådigt, at jeg var blevet beordret til at forblive maskeret.  

 

”Vi er alene,” svarede hun, og jeg var på vej til at give mig, da hun med et dybt 

suk tog slørene på og gav tegn til at ophøre med demaskeringen. Nu forstod jeg, at 

det var en prøve, og hun havde set min svaghed. De havde fortalt mig om en ven 

og lærer, men ikke om en frister.  

 

”Hr. Ridder,” sagde hun senere, ”vi talte om vore tidligere liv, og De spurgte, 

hvorfor De ikke kunne mindes Dem. For det første er hjernens erindring meget 

flygtig og usikker, og den registrerer kun hændelser i dette liv. De foregående liv er 

registrerede i sjælen. Hensigtsmæssig træning giver sjælen bevidsthed, og ved 

denne bevidsthed vågner de minder, som ligger skjult. Vær nu så venlig at lytte til 

mig, når jeg beretter en historie for Dem og lad Deres sjæl vågne op.”  

 

Hun tog atter slørene af, satte sig lige foran mig og så mig lige ind i øjnene, hvorpå 

hun begyndte at fortælle:  
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”Det er en lys forårsmorgen. En let brise driver guldfarvede skyer hen over den 

azurblå himmel. Frugttræerne er oversåede med blomster, og luften er mættet med 

duft, mens de lykkelige fugle synger fra alle sider. Horisontlinien af bjerge på den 

ene side, og de sølvglinsende floder, som flyder gennem de grønne marker ud til 

havets rolige overflader på den anden side, siger os, at vi befinder os i antikkens 

Grækenland. To personer færdes langs den vej, som slynger sig mellem bakkerne. 

Den ene, en ung mand i sin bedste alder, hvad styrke og skønhed angår, og med 

ansigtstræk og legemsform, som sjældent blev set efter Grækenlands fald. Ved hans 

side går en smuk kvinde - en sådan, som Fidias kunne have brugt som model. De er 

på vej til legene, de olympiske lege, han er fuldt tilfreds med sin dygtighed, og hun 

er lykkelig over hans sejrssikkerhed. Hånd i hånd går de glade hen ad vejen. Men 

så kommer en budbærer springende og når at stoppe dem. Xerxes kommer! Der 

skal bruges mænd til at forsvare passet. Alle sande grækere må forene sig med 

Leonidas ved Tremopylæ. Gør eders - pligt! Så farer han videre.  

 

Med raske skridt skynder parret sig hen til den menneskemængde, som har til 

hensigt at bevare legene. Man mener, at legene ikke kan forsømmes, selv om 

fjenden er nær, men fra menneskemængden adskiller der sig en gruppe, som gør 

sig beredt til umiddelbart at begive sig på vej for at forsvare passet. Ynglingen 

slutter sig til disse mænd, og hans smukke ledsagerske reder hans hår i den facon, 

som bruges, når mænd skal kæmpe indtil døden. Hans navn er Cleomedes, og hans 

legeme blev, sammen med Leonidas, liggende tilbage i bjergpasset.  

 

Samme nat søgte Iole, Cleomedes` ledsagerske, efter sin elskedes krop blandt de 

faldne. Hun finder ham - hans ansigt er nu koldt og hvidt, men det udtrykker en 

ædel ro. Hun har til hensigt at tage en ring fra ham for altid at kunne mindes hans 

kærlighed. En ligplyndrende soldat fra den østlige horde finder hende og forsøger 

at voldtage hende. Hvilke uhyrer findes der ikke i menneskelig forklædning! Hun 

kæmper imod, og i sit raseri stikker han hende ned. Med blødende sår falder hun 

hen over sin elskedes krop, og deres blod blandes, hun dør, og natten sænker sig 

over landet.”  

 

Hun gjorde en kort pause, men jeg var som fortryllet. En magisk magt havde grebet 

mig. Hvert ord formede billeder for mit indre, og alle scenerne var mærkelige 

velbekendte. Da hun så mig sidde så stille. fortsatte hun:  

 

”Mere end tusinde år er gået, og vældige forandringer har fundet sted. Romerriget 

er kommet og gået, og civilisationens nat råder nu. Denne scene udspilles i 
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Gallien: En ung munk arbejde flittigt og fuld af kærlighed med, at bistå de 

forvrængede skikkelser, som fylder slagmarken ved Poitiers. Den blege måne, som 

skimtes mellem skyerne, synes at give de spøgelser, som svævede over denne 

frygtelige, blodige slagmark, skikkelser. Helt upåvirket af dette arbejder munken 

videre og forbinder de sårede, maurere såvel som gallere. Om morgenen ser vi 

ham i maurernes lazaret, hvor han hjælper de sårede. Han vandrer videre og 

kommer til en lejr i Pyrenæerne. Træt og udkørt på grund af den lange vandring, 

standser han for at hvile. En ung abbedisse byder ham velkommen, og han bliver 

hos hende. Abbedissen er dybt fortrolig med de okkulte lærer. Det gælder også 

munken, og han er nu i al hemmelighed på vej til Sevilla for at få undervisning af 

maurerne. Deres sjæle er i harmoni med hinanden, og de drages mod hinanden, og 

i strid med deres løfter, lever de sammen som mand og hustru, kun forbunden af 

kærlighedens bånd.  

 

En tid går godt, og de lever lykkeligt sammen. Men hvem kan undgå spionerne i 

Rom? De bliver opdaget, og han kastet i et fangehul, hvor hen led ondt i mange år, 

men til sidst blev han indfriet af døden. Hun, en stakkels nonne, blev tortere af 

disse æreløse mænd og forsøgte at flygte, men hun blev fanget af riddere og døde i 

cellen ved siden af hendes elskedes.”  

 

Hun havde sluttet sin beretning, og hendes hvide hænder var, som gennem en 

magnetisk tiltrækning, blevet draget mod mine - de dirrede, da jeg tog dem. Hendes 

sjælfulde øjne var stadig rettet mod mig, jeg tav. Gennem ukendt kraft var det 

forgangne blevet sammenkædet med nuet. Gamle minder fyldte mit sind, og 

rækkevidden af hendes beretning stod klart for mig. Jeg fik en impuls til at 

omfavne hende, men fornuften tog overhånd, og med usikker stemme sagde jeg: 

”Min Gud! er dette vor tidligere livshistorie? Har kærligheden, den evige kærlig-

hed igen ført os sammen?”  

 

Med en vidunderlig selvkontrol sagde hun: ”Min  ridder og broder, vær rolig, den 

rene kærlighed er i sandhed evig. Hvad siger din sjæl?”  

 

”Min sjæl er formørket, mit syn er tilsløret af denne legemlige form, og gennem 

tågen der jeg uklart,” svarede jeg.  

 

”Nuvel, min kære broder, sagde hun og trykkede min hånd, i næste grad bliver alt 

klart, og det forgangne bliver åbenbaret for dig.”  
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”Og du tilhører denne grad?” spurgte jeg hende, da jeg var blevet mig selv igen.  

 

”Jeg gør det med rette, det er mit valg, at jeg er her,” svarede hun. Inden jeg 

havde nået at tænke, forsatte hun: ”Lad os da forene vore kræfter og kæmpe videre 

sammen.  

 

”Mener du det? Har du styrke dertil?”  

 

”Ja, det har jeg min elskede, sammen med dig er jeg stærk. Min kærlighed kender 

ingen grænser,” og jeg havde talt impulsivt. Hun holdt stadig mine hænder, og 

med en vidunderlig mildhed i stemmen spurgte hun: ”Kender du de første vilkår?”  

 

”Nej, men hvis du står ved min side, kan det opfyldes.”  

 

Hun slap mine hænder og sagde med rolig og alvorlig stemme samtidig med, at 

hun trak sig tilbage: ”Vi får se, men du må først gennemgå den sjette grad. Meget 

vil blive krævet af dig, og jeg vil fortsætte ved næste møde. Men det er ved at blive 

sent, og du må hilse på mine andre sjettegrads brødre og søstre.”  

 

Hun rejste sig samtidig med, at hun sagde dette, og jeg måtte nu erkende, at jeg for 

første gang var selvisk. Hun kaldte mig kun broder, ligesom de andre. Jeg havde 

ønsket, at vort tidligere samvær ville have givet mig en mere kærlig benævnelse. 

 

”Vis nu, at du er en ridder,” sagde hun, da vi trådte ind i salen. Studietimerne var 

til ende, og salen brusede af liv og af de uformelle samtaler. Jeg så mig omkring 

efter min landsbypige.  

 

”Hvem leder du efter?” spurgte min kammerat, da hun så mit søgende blik.  

 

”En landsbypige, som har været venlig mod mig,” svarede jeg.  

 

”Hun er blevet til en nonne,” svarede hun med landsbypigens stemme.  

 

Jeg så forbavset på hende. ”Hvad, er i to identisk?”   

 

”Vi er en, en og den samme, men dog ikke identisk, jeg spillede en rolle, og det 

syntes med held,” svarede hun.  
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”Og hvor er den sort tilslørede nonne?” spurgte jeg og spekulerede over, om hun 

også havde spillet den rolle.  

 

”Sort er en dyster farve og har tilknytning til det jordiske, hun må have været 

sørgende. Jeg håber ikke, at hun behøver sørge længere,” svarede hun i en 

blødhjertet og udtryksfuld tone. 

 

”Har vi også sørgende her?” spurgte jeg.  

 

”Åh, ja, min broder, er der et sted på Jorden, hvor sorg ikke trænger sig ind? Alle, 

som er bundet til Jorden, er mere eller mindre bedrøvede, og her er de, som med 

rette tilhører de højere sfærer, men som kæmper for en tilbageværende broder. 

Men min broder, du har lært tilstrækkelig meget i aften og eftersom jeg skal være 

din lærer, har vi stadig mange aftener til at studere sammen. Lad os nu træffe vore 

venner.”  

 

Min ledsagerske og min maske tillod mig nu at nærme mig de andre, som var 

maskerede, og som hidtil havde holdt sig på afstand.  

 

”Vi antager alle nye navne her,” sagde hun, da vi nærmede os en gruppe 

maskerede brødre og søstre. ”Mit navn er Iole, og jeg foreslår, at du tager navnet 

Cleomedes. Er det godt?”  

 

”Efter hvad du har fortalt mig, kan intet navn være mere passende, min kære søstre 

- hvis jeg nu også fortsat må kalde dig sådan. Og når jeg nu antager det navn, vil 

jeg altid have i erindring det glimt af det gamle Grækenland, som du har givet 

mig.”   

 

En sigøjnerpige, som holdt en stor kraftig tyrk i armen, tiltrak sig min 

opmærksomhed. ”Lad mig præsentere dig for en undersåt af sultanen” sagde Iole, 

da de nærmede sig.  

 

”El Arab, det er Cleomedes,” sagde hun til tyrken, ”dette er Rahula, Cleomedes.”  

Da jeg tog sigøjnerskens hånd, som var usædvanlig hvid for hendes race, blev jeg 

grebet af en mærkelig ophidselse, og jeg så, at også hun dirrede og virkede 

ophidset. Hun bøjede sig tavst som svar på min hilsen og trak sit sjal tættere 

omkring sig. Lidt forundret over denne uventede tavshed betragtede jeg hende 

mere intenst, end jeg burde, og Iole kaldte mig videre til en anden gruppe.  
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På denne måde gik aftenen, indtil tiden var inde til at tage hjem.  

 

”Tillader nonnen, at en ridder eskorterer hende hjem til hendes kloster?” spurgte 

jeg, da vi gik mod entreen.  

 

”Eftersom jeg tror, at De hr. ridder, er anderledes end den tidligere tids ridder, 

tager jeg med glæde imod deres selskab. Vi må tage min vogn, da det ikke er tilladt 

andre at komme ind på klosterområdet,” sagde min ledsagerske.  

 

”Det synes, som om det er damerne, som styrer og leder her, men når du ønsker 

det, bliver det således,” svarede jeg.  

 

Vognen rullede hastigt bort, og jeg sad tæt ved min ledsagerske, men en slags 

tilbageholdende kraft hindrede mig i yderligere at demonstrere mine følelser. 

Hendes nærværelse var helt tilstrækkelig, og der blev ikke sagt et eneste ord, jeg 

glædede mig i det stille. Havde hun mon også den samme lykkefølelse som jeg? Til 

sidst standsede vognen, og da jeg kikkede ud, så jeg hvælvingen, som kronedes af 

tigeren og drengen, der holdt den i lænken. Denne port var det aldrig lykkedes mig 

at finde efter mit første besøg sammen med kvinden i sort. Men nu var min tvivl 

borte, og jeg sagde: ”Er du, min hvide nonne og søster Iole, kvinden i sort?  

 

”En og den samme, hr. ridder. Og du er den munk, som jeg nægtede at kende 

igen.”  

 

”Hvorfor var du så grusom?”  

 

”Du var dengang ikke i min grad, og du havde ingen ret til at lære mig at kende. Vi 

har regler, der er lige så strenge som kaster, men alle som er værdig dertil, kan 

opnå adgang. Du vil lærer mere om dette efterhånden.”  

 

Da vognen kørte op foran den store søjlehal, tænkte jeg, at jeg havde et godt stykke 

hjem, men i det samme sagde hun: ”I aften kan du køre hjem i min vogn.”  

 

Jeg forberedte mig til at hjælpe hende ud, men hun gjorde tegn til mig om at blive 

siddende. Hun trykkede min hånd og sagde: ”Vi mødes næste torsdag aften og 

fordyber os endnu mere i lærdommene. Udnyt nu tiden til at studere, analyser dig 

selv og lær selvbeherskelses kunst, for du vil blive prøvet grundigt. Husk hvad jeg 

sagde på den første køretur, at den der kan beherske sit legeme, er stor, og den 
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som kan beherske sine tanker, er større, men den største af alle er den, som kan 

beherske sine følelser.”  

 

Og med et farvel vendte hun sig om og var forsvundet.  

 

Åh, Gud! råbte jeg, da jeg var alene. Beherske sine følelser! Hvilke 

overmenneskelig anstrengelse kræver dette ikke! Og hvorfor skulle jeg beherske 

min kærlighed? Jeg elsker med den allerreneste kærlighed, og hvorfor skal jeg 

tilbageholde den? Ja, efter alle disse drømmenes år brød den i mig indestængte 

kærlighed ud. Hvilken styrtflod denne opdæmmede kærlighed forårsagede! Men 

havde det ikke været for denne mærkelige kontrol, hun havde over mig, ville den 

have forvandlet sig til lidenskab og givet mig endnu mere voldsomme udtryk.  

 

Den nat drømte jeg om Iole, og hele ugen havde jeg ikke andet end hende i mine 

tanker. Hvad var der blevet af mine studier og min selvkontrol? Jeg stillede mig 

selv det spørgsmål, hvorfor skulle jeg tilintetgøre denne kærlighed, som var så ren 

og stærk. Og da jeg indså, at jeg ikke kunne besvare mit spørgsmål, besluttede jeg 

mig først at finde ud at årsagen til dette.  
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Kærlighed 

 

Det blev atter torsdag aften, og jeg var fuld af forventning til mit møde med Iole, 

da jeg passerede dørvagten. Jeg havde igen udklædt mig som munk, men i stedet 

for den sædvanlige dragt, havde jeg taget buddhisternes orangefarvede klædning 

på. Et lille uheld med min kusk havde bevirket, at jeg var noget forsinket, og jeg så, 

at jeg var den sidst ankomne af alle, og at vagten låste døren efter mig. Da jeg 

trådte ind til de indre vagter, sagde kvinden noget til patriarken på sanskrit. Jeg var 

temmelig godt hjemme i det sprog, men ordene var ikke tilstrækkelige tydelige til 

at jeg kunne forstå dem. Da jeg rakte mit kort frem, nikkede de til tak og kvinden 

rejste sig og fulgte mig ind i det hvide værelse til højre. Hun anviste mig en plads 

og satte sig lige foran mig.  

 

I flere minutter sad vi således og hun holdt hele tiden sit gennemtrængende blik 

rettet mod mig. Patriarken kom nu ind tog en bog frem af sin dragt og satte sig lige 

over for os ved bordet.  

 

”Alphonso Colono,” begyndte kvinden med sin lave, men gennemtrængende 

stemme, ”da du første gang trådte ind her, stillede vi dit horoskop og fandt, at alt 

var tilfredsstillende,” hun gjorde en pause, og hendes stemme var meget hård, da 

hun fortsatte: ”men den sidste udvikling har fået os til at nære uro, og vi er bange 

for, at der er en fejl for tidsangivelsen for Deres fødsel. Vor formodning må 

imidlertid bekræftes. Vi må beskytte vore kære døtre og udelukke alle 

uvedkommende fra de hellige sale. Hvis du ikke kan godkendes i denne prøve, må 

du gå tilbage til Verden, indtil din tid er inde. Ingen andre end de rene, kan få lov 

at blande sig med de, som bærer de hvide dragter.”  

 

En følelse af frygt voksede inde i mig, hvad havde jeg gjort? Jeg følte mig 

imidlertid overbevist om, at jeg var ren og jeg styrkedes ved tanken derom. 

Kvinden rakte sin hånd ud og sagde: ”Lad mig se din hånd.”  

 

Åh, de vil kontrollere mit horoskop ved at læse i min hånd. Hun lænede sig frem og 

studerede min hånd længe og intensivt, derefter tog hun min anden hånd og 

pressede håndfladerne sammen, rettede dem ud igen og syntes at sammenligne dem 

med den yderste grundighed. Hun tog et instrument, ikke ulig et kompas, og målte 

længden mellem tommelens og de andre fingres forgreningspunkter. Efter at have 

taget et standardmål gjorde hun nøjagtige målinger langs livslinien. Til slut syntes 

hun at være tilfreds, rettede sig op og sagde til patriarken: Alt er godt, der er ingen 
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modsætning, hans hånd er stærk og har specielt gunstige tegn. En lysende farvet 

ring på Apollos bjerg, en lang, dyb, takket, men fortsættende, hjertelinie med 

forgreninger højt oppe på og over Jupiters bjerg. Dette betyder stor ære og stærk og 

fritgivende kærlighed. Saturns skæbnelinie går lige igennem. Hovedlinien er dyb, 

har en god farve og er adskilt fra livslinien - han er uselvisk. Ingen Venusring, 

ingen krydsninger, som bringer bestående ondskab. Luna er stærk, men ikke til 

overmål, og det giver et okkult sind. En dobbelt og tydelig kvadrat på Jupiter viser, 

at han er dobbelt beskyttet. Alle tegn er virkelig gode, han er til at stole på. Hvis 

blot hun kan vende hans kærlighed fra en til alle, findes der forudsætninger for en 

Mester.  

 

Patriarken, som havde noteret alt ned, gemte nu bogen væk, og da kvinden slap 

min hånd pegede hun på døren og sagde: ”Du kan gå.”  

 

Jeg rejste mig for at gå, da kvinden sagde: ”Broder vær forsigtig med dit hjerte, din 

største styrke er også din største svaghed. Lad ikke tanker om fornøjelse hindre dig 

i at opnå den kundskab, som leder til det Evige. Gå nu ind.” 

 

Døren åbnedes som på et hemmeligt signal, og da jeg gik ind gennem den, kom 

den hvidklædte nonne op på siden af mig. ”En hedensk munk!” sagde hun med en 

vel spillet forundring.  

 

”Buddha var ingen hedning, nonne, han lærte den samme moral, som din Kristus, 

og de tre største regler, menneskene nogen sinde har lært.”  

 

”Åh, siden hvornår? og hvilke var det, min munk?”  

 

”Helt siden fem hundrede år før Kristus har Buddha og hans sande disciple 

undervist i læren om oplysning, lov og udvikling.”  

 

”Hvad! Oplysning, i dette hedenske land?” sagde hun drillende og var åbenbart i 

en helt anden sindsstemning denne aften.  

 

”Hedensk. Kun siden Allahs sværd tiltvang sig magten, kun siden de kristne 

englændere røvede og plyndrede kun siden magtens jernhånd styre gjorde indgreb 

på Buddhas lære om mildhed og retfærdighed.”  

 

”Du har de mest rodfæstede overbevisninger, munk, men hvad siger du om loven?”   
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”Loven siger, at enhver årsag har sin virkning, som igen indvirker på årsagen, og 

at alle ting på Jorden er bundne af denne evige, uforanderlige og sikre lov.”  

 

”Men hvad siger de om evolutionen?”  

 

”Det er en moderne lære, som Buddha ikke underviste i.”  

 

”Det er rigtigt, når det gælder vesterlandenes materialistiske udvikling.”  

 

”Ånd kan ikke opstå af kold, død materie. Liv kan ikke opstå af livløse former men 

Buddha underviste om den endeløse udvikling gennem det usynlige og 

altgennemtrængende Væsens manifestation. Men Buddhisterne er ateister.”  

 

”Nej det er ikke rigtigt, præsterne har undervist forkert. Den østerlandske 

gudsopfattelse er, det må jeg erkende, meget anderledes end den vesterlandske. De 

kan ikke forestille sig en form iklædt personlighed, som vil kunne være alt-

gennemtrængende Brahma.”  

 

”Nuvel, vi vil ikke trættes om dette. Både Kristus og Buddha var gode, og dette er 

en meget seriøs konversation at føre i en balsal. Skal vi ikke berolige vore tanker 

ved at tage del i dansen?” spurgte jeg, da musikerne spillede op til vals, og jeg 

tænkte på, at jeg endnu aldrig havde danset med hende.  

 

”Tænk dig om,” svarede hun, ”hvordan ville det ikke tage sig ud, hvis en munk og 

en nonne dansede med hinanden. Den som så let lader sig overvinde af fornøjelser, 

kan ikke tænke alvorlige tanker.”  

 

”Det er ikke rigtigt, svarede jeg, den fuldendte tænker kan beskæftige sig med 

forskellige ting ved forskellige lejligheder, men almindelige mennesker blander alle 

tanker sammen ved alle lejligheder, og det leder ikke til visdom, til forvirring. Når 

dansen er over, kan vi koncentrere os om studierne, og afkoblingen vil have styrket 

os.”  

 

”Du ræsonnerer med visdom, min munk, og derfor vil jeg, skønt jeg som nonne har 

mine forholdsregler, give dig en dans.”  

 

Hidtil havde hun helt formelt holdt min hånd, men nu svævede hun som en alf i 

mine arme. Kunne hun være landsbypigen? Åh, nej! Da havde hun i så fald bevidst 
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holdt igen, men nu var hun levende og ildfuld. Hendes hoved hvilede mod min 

skulder, jeg føler hendes bankende hjerte. Hvilken lykke! Vore sjæle er forenede. 

Men hvad nu - tier musikken allerede? Hvor bedragerisk er ikke det, vi kalder 

tiden! Hun var den første til at samle sig, efter at hun havde givet sig hen til mig i 

dansen, og hun sagde: ”Kom min munk, vi må ikke sløse mere tid bort, men straks 

gå over til studier.”  

 

”Sløseri med tiden!” protesterede jeg da vi gik mod døren.  

 

”Ja sløseri med tiden,” svarede hun grumt og tilføjede ligefremt ,”dette var blot en 

tilfældig forening, der findes en forening som er evig.”  

 

Vi var nu nået ind i studereværelset, og til min forundring tog hun plads over for 

mig og spurgte: ”Hvad har du tænkt på, siden vi sidst sås?”  

 

”Søster, mine tanker har det meste af tiden kredset omkring dig.”  

 

”Et meget ringe objekt at fæste sine tanker på,” svarede hun, og inden jeg nåede at 

svare, fortsatte hun, ”du talte med visdom før dansen. Er det sandt, at du kan 

koncentrere og kontrollere dit sind?”  

 

”Jeg havde opnået en vis fremgang af den linie, inden vi mødtes,” svarede jeg 

ærligt og forsøgte at få hende ind på mine tankebaner.  

 

”Så har du ikke gjort så store fremskridt, siden du traf mig?”  

 

”Jeg må tilstå, at jeg ikke har gjort det,” svarede jeg tvivlende.  

 

”Så har jeg øvet dårlig indflydelse på dig, eller hvordan?” Hendes stemme havde 

en vemodig klang, og jeg svarede hastigt: ”Nej, ingen dårlig indflydelse. Det er 

helt enkelt således, at mine følelser er blevet stærkere end mine tanker. Min 

kærlighed har taget overhånd. Iole min for længe siden mistede kæreste, jeg elsker 

dig.”  

 

Jeg rakte min hånd frem for at røre ved hende, men med et blik som næsten 

fortærede min sjæl, viste hun mig tilbage og med fuldkommen kontrol over sin 

stemme, svarede hun: ”Har alle dine tidligere liv ikke været til nogen nytte? Har al 

den smerte og al den lidelse, som du har været udsat for, ikke givet noget resultat? 
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Må vi, bundne af jordiske begær, stadig opholde os i denne bedrøvelsens dal? Var 

vor død i det gamle Grækenland forgæves, ligesom vor hensmægten i de mørke 

fangehuller? Nej! det var for at udslukke den onde karma fra endnu tidligere liv. 

Det var blot for at lære os følgerne af selvisk kærlighed.” Og nu, da vor karma er 

udtømt, og disse oplevelser er indridsede i vore sjæle, må vi, på grund af svaghed, 

stadig forblive i denne nattens og dødens dal og sære underkastet genfødselens 

lov?”  

 

Hun lænede sig frem, mens hun talte. Hun havde kastet sløret til side, og hendes 

udtryksfulde øjne glødede med en åndelig ild.  

 

Langt fra at blive bange for hendes ord, blev jeg i stedet herre over mig selv, og jeg 

svarede: ”Du har genkaldt erindringen om den kærlighed, jeg nærede for dig i 

tidligere tider, og det har blot gjort min nuværende kærlighed stærkere. Men du 

skal vide, at denne kærlighed er ren, og hvad kan være højere end den rene kærlig-

hed?”  

 

”Kærlighed kan ikke være absolut ren, så længe den er farvet af tanken om jeg`et. 

Ren kærlighed er universel og indbefatter alt. Hvad er det du elsker - min sjæl eller 

mit legeme?”  

 

”Din sjæl, jeg har ingen tanker for legemet.”  

 

”Forstår du den store betydning af disse ord? I så fald er der håb om højere planer 

af kærlighed.”  

 

”Jeg forstår betydningen. Jeg elsker din sjæl.”  

 

”Kan du elske med alle tanker om legemet borteliminere?”  

 

”Du taler om højere planer, hvis en sådan kærlighed er mulig, så kan jeg det.”  

 

Løftede hun min sjæl op til sin egen ophøjede sjæl? Jeg følte en åndelig kraft virke 

i mig. Det er muligt, det er et faktum. Vi kan elske i tanke, sjæl og ånd, og den 

højeste jordiske kærlighed er kun en svag fornemmelse af denne store kærlighed.  

 

”Forstår du betydningen af sand kærlighed?”  
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”Fortæl mig om det, dine ord løfter mig op til en højere kærlighedsverden.”  

 

”Du skal få at vide, hvad få mænd ved, nemlig at ethvert menneske er fuldendt i sig 

selv, og at intet mangler, hvis det blot søger tilstrækkeligt dybt. Kærlighed er kun 

sjælens behov efter den del af sig selv, som den har mistet, og uden hvilke dens 

glæde er ufuldstændig. Tro ikke, at sjælen ikke kan have mistet en del af sig selv, 

for det kan den. Det som vi ejer, men som vi endnu ikke er bevidste om, er så at 

sige mistet, det ligger latent. Det eksisterer, men det er ikke manifesteret. Et 

fuldkomment væsen er fuldt bevidst om alle sine dele og egenskaber, 

fuldkommengørelsen må være vort mål og vor stræben. Ved du, at du er i mig, og 

jeg i dig, gennem dig bliver jeg bevidst om den del af dig, som findes i mig, og 

gennem mig bliver du bevidst om den del af dig, som findes i mig. Dette er det 

hellige ægteskab, det eneste ægteskab, det hellige ægteskab som findes i himlen.”  

 

Hun gjorde en pause.  

 

Hvilken sælsom ekstase hendes ord fremkaldte i min sjæl. Så stor og ædel, så op-

højet denne opfattelse af den guddommelige, evige kærlighed var! Dette degrade-

rede mine tidligere idealer! Nu først begyndte jeg at indse rækkevidden af mine 

forældres undervisning. Så udviddet min opfattelse af Universet nu var blevet! Så 

uendeligt kærlighedens område var blevet!  

 

”Min søster-sjæl,” svarede jeg i øjeblikkets inspiration, ”aldrig mere vil jeg 

fornedre mit hjerte med uren kærlighed, allerede nu fornemmer jeg din sjæl inde i 

mig. I den usynlige essens pulserer du samstemmigt. Fra nu af forener jeg mig med 

dig som en sand broder, for at stræbe mod det samme mål.”  

 

En lang tid sad vi og så på hinanden i stilhed og lod os opfylde af hinandens sjæle. 

Hun brød stilheden med et glædens suk og sagde: ”Jeg har ventet på dette øjeblik, 

min kæreste! Jeg har længe sørget over dig og ventet på dig, klædt i en sort dragt. 

Nu vil vi gå videre sammen, kronede af den hellige renhed, som beretter os til 

lyset.”  

 

”Åh, min søstersjæl, så smukt af dig at vente på mig, som  endnu er bundet af mine 

synder.”  
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Hun lo blot lykkeligt og sagde: ”Broder, vi har nu fået en forsmag på den glæde, 

som er forbeholdt de fuldkomne rene. Vi må nu igen stige ned til Verden og 

fuldbyrde vore nuværende pligter. Er du rede til undervisningen?”  

 

”Jeg er rede og opmærksom, søster,” svarede jeg og havde nu mine følelser under 

kontrol.  

 

”Det første du skal gøre er at skaffe dig fuldstændig herredømme over dine tanker. 

Jeg ved, at dit legeme er under kontrol, hvad tilsigtede handlinger angår, ellers 

kunne du ikke være her. Men du skal vide, at inden du kan komme videre, må de 

kontrollere alle dine tanker, for enhver tanke du tænker forårsager en tilsvarende 

tilstand i dit legeme. Tanker er mere ladede med kraft end handlinger. Handlinger 

er blot et udtryk for tanker, vi tænker. Du må derfor kunne beskytte sjælens 

helligdom og befri den fra alt urent. Når du har opnået denne tankekontrol, må du 

forbedre din koncentrationsevne. Du må kunne fastholde din bevidsthed ved een 

ting eller een ide og udelukke alt andet. På denne måde identificerer du dig med 

væsenet bag ved de ting, du tænker på. og den sande kundskab vil komme. Du vil få 

nogle hemmelige regler til hjælp. For nu at gå videre så må du kunne kontrollere 

alle følelser, for du vil blive udsat for svære prøvelser, og du må altid være 

forberedt på disse. Elsker du mig?”  

 

”Med hele mit hjerte og hele min sjæl,” svarede jeg på dette pludselige spørgsmål.  

 

”Du må være forberedt på at forsage denne kærlighed,” sagde hun med en glød, 

som forbavsede mig.  

 

”Er dette en ordre?” spurgte jeg en smule urolig på grund af spørgsmålets store 

betydning.  

 

”Det er nødvendigt, og det er til dit eget bedste,” svarede hun.  

 

”Så vil jeg gøre det, som du vil, men sig mig, hvad kan kræve en så stor opofrelse 

som dette?”  

 

”Menneskeligheden og sandheden,” svarede hun, ”for disse må alt opofres.”  

 

”Men hvorledes stiller det sig, hvis jeg elsker dig som en personificering af disse.”  
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”Tag dig i agt, for kun de lavere stående behøver en form som hjælp til at forstå 

universelle sandheder eller abstraktioner, og den personificerede bliver ofte 

forvekslet med det, den repræsenterer. Det utrænede sind er svagt og behøver uden 

tvivl hjælp af former og symboler i sin udvikling. Husk på, at den store mand Jesus, 

af sine tilhængere blev forvekslet med den universelle Kristus, som overskyggede 

ham. Det kan tilgives de utrænede, men af dig kræves der større ting. Atter er vor 

tid gået, men inden vi går herfra, så lad mig give dig nogle sidste advarende ord. 

Hidtil er du kun blevet udsat for nogle få prøver, men fra nu af er din vej blevet 

stræbsom. De hellige sandheder, som giver dig al kraft, kan kun nås gennem dybe, 

mørke og frygtelige pas, for mægtige bjerge omslutter dem. Gennem disse pas må 

du færdes alene, ingen støttende arm kan hjælpe dig. Du må finde din egen indre 

styrke, ellers mislykkes det, og alt er fortabt. Vær på vagt mod tvivl og frygt og 

tanker på jeg´et. Det er de snarer, som kan fange dig, og de tåger, som kan 

forblinde dig. Vil du, kære broder, være modig og stærk og tålmodig?”  

 

”Ja, min kære søster, det vil jeg,” svarede jeg med en beslutsomhed, som blev 

inspireret af hendes styrke.  

 

”Kom lad os gå og glem ikke disse mine sidste ord, at hvad der end vil indtræffe, 

så kan du altid stole på mig, og luk al tvivl ude.” 

 

”Jeg stoler på dig, og jeg vil ikke tvivle mere,” svarede jeg, ”da vi forberedte os på 

at forlade værelset.”  

 

Aftenens møde var slut, og de fleste medlemmer havde allerede forladt salen. 

Tiden var løbet så hurtigt, at hele aftenen var brugt.  

 

”Naturligvis følger jeg dig hjem?” sagde jeg spørgende, da vi gik forbi dørvagten.  

 

”Ja, for denne gang,” sagde hun for at skæmte med min selvsikkerhed.  

 

Vi sad tavse under hele turen, og da vi kørte op foran trappen, brød hun tavsheden 

ved at sige: ”Cleo, den kommende uge vil jeg, at du som prøve på din mentale 

styrke udelukker alle tanker om mig. Hvis det lykkedes for dig, vil det bestemme 

vort næste mødes natur.” 

 

”Opgaven er svær,” svarede jeg, ”men for det, som vil komme, og for at adlyde din 

ordre, vil jeg gøre mit bedste.”  
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Da jeg forlod hende ved døren trykkede jeg hendes hånd, og til svar fik jeg hverken 

kys eller omfavnelse, men kun et venligt godnat. Men åh, i som misforstår jeres 

selviske passioner og kalder dem kærlighed, i er uvidende om den himmelske 

ekstase og den dybe kærlighed, som opstår, når to sjæle forenes i det store 

usynlige. For første gang føltes det, som om jeg ikke havde forladt hende, hendes 

sjæl var inde i min.  
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Prøvelser. 

 
Igen var en uge gået og jeg havde, ifølge mine instrukser, så godt jeg formåede 

stræbt efter at få kontrol over mine tanker. Og nu begyndte jeg for første gang at 

forstå viljens kraft. Når som helst mine tanker vendte tilbage til Iole, fordrev jeg 

dem med ubarmhjertig hårdhed. For at kunne gøre dette mere effektivt hengav jeg 

mig til dybe spørgsmål inden for videnskab, metafysik og filosofi og koncentrerede 

hele min tankekraft på dem. Jeg tog de symboler og instruktioner, som delvis var 

blevet forklaret, og koncentrerede mig om hver eneste af dem, og hver gang mine 

tanker gled bort til noget andet, førte jeg dem tilbage med kraft og beslutsomhed. 

Jeg forsøgte også i alle andre livssituationer at træne koncentrationen, og jeg 

forsøgte med alle midler at overvinde tankernes vane - at vandre.  

 

Om aftenen før det næste møde fik jeg en meddelelse af en speciel budbringer, 

hvor der stod, at jeg skulle blive hjemme og fortsætte en uge til med mine øvelser. 

Sedlen var underskrevet Iole og gav ingen yderligere forklaring. Uden kommen-

tarer eller spørgsmål gik jeg tilbage til mit værelse, og for at få styr over mine 

tanker, som nu havde en tendens til at vandre endnu mere end tidligere, valgte jeg 

ego”et som emne for min meditation. Jeg fulgte de givne regler at låse døren og 

slukke lyset, og jeg tog derefter plads i min blødt udstoppede stol. En tid lang 

vandrede mine tanker omkring, men jeg kæmpede imod, og det lykkedes mig - lidt 

efter lidt - at koncentrere mig em emnet. Min koncentration blev dybere, og jeg 

begyndte at mærke en smerte i hovedet. Da den var forsvundet begyndte min krop 

at blive følelsesløs fra benene og opad. Samtidig følte jeg som en sugen mellem 

øjnene, og som en brændende ild gennemtrængte mit hoved. På dette tidspunkt 

mærkede jeg en voldsom rystelse i min højre side, og en følelse af skræk kom over 

mig. Jeg åbnede mine øjne, som jeg hele tiden havde haft lukkede for lettere at 

kunne koncentrere mig, og - min Gud! Jeg var omgivet af et hvidt lys, og lige uden 

for dette så jeg rødfarvede strømninger og en mængde frygtelige uhyrer halvt 

menneskelige, halvt dyriske med groteske legemer og ondskabsfulde træk. Jeg 

sprang op med et råb, lyset forsvandt, skikkelserne blegnede bort, og rystende af 

kuldegysninger sad jeg alene i mørket.  

 

Jeg er gået for vidt, mumlede jeg ved mig selv. Jeg fristede luftens dæmoner. Hvis 

jeg på denne måde kalder elementaler frem uden tilstrækkelig styrke til at beherske 

dem, er jeg dømt til vanvid.  
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Yderligere en uge gik, og jeg bildte mig ind, at min opgave var lykkedes godt. Da 

mødeaftenen nærmede sig, og jeg ikke havde fået nogen kontraordre, tog jeg min 

vogn og kørte til mødestedet. Den maskerede kvinde gav tegn til at gå ind gennem 

den højre dør, og da jeg gjorde det, stod jeg over for den kvinde, jeg kendte som 

Madame Petrovna! Uden eet ord anviste hun mig en stol, og med sine 

gennemtrængende øjne betragtede hun mig forskende i flere minutter. Til sidst 

sagde hun: ”Broder dine lærer har informeret mig om, at du ønsker at indtræde i 

den sjette undergrad, er det rigtigt?”  

 

Jeg havde troet, at jeg allerede var medlem af denne grad, og som hun havde læst 

mine inderste tanker, sagde hun: ”Nej, du er endnu ikke i den sjette grad, du er kun 

aspirant. Du kan ikke blive optaget, før et medlem, som kender dig siger god for 

dig. Din lærer, som vi kender som Iole, har sagt god for dig, og hun påstår, at hun 

kender dig. Du skal vide, at hun ved at gøre dette har påtaget sig et frygteligt 

ansvar, for hvis du ikke klarer det, må hun sammen med dig lide de uundgåelige 

følger. Vær nu oprigtig: Har din lærer bedt dig om at tage dette skridt?”  

 

”Kun indirekte, ved at fortælle om de højder, som kan opnås, og jeg har begæret 

det af egen fri vilje.”  

 

”Det er godt, for det er farligt at overtale nogen og på den måde binde sig til de 

resultater, som følger, ifald det ikke lykkes. Du påtager dig altså alt ansvar, eller 

hvorledes?”  

 

”Ja, det gør jeg,” svarede jeg.  

 

”Kender du dette skridts alvorlige natur? Forstår det ansvar og de pligter det 

medfører?”  

 

”Jeg påtager mig disse hvad de end er, jeg er rede,” svarede jeg.  

 

”Elsker du din lærer?” spurgte hun.  

 

”Så meget som en mand nogen sinde kan elske,” svarede jeg uden tøven.  

 

”Lad det da ikke slå fejl for dig, for så er også hun dømt til undergang.”  
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Da, som på et hemmeligt signal, åbnede Iole døren og trådte ind. Hun bar sin 

sædvanlige hvide dragt, men hendes ansigt var ikke tilsløret, og hendes lange, 

fyldige hår hang frit ned over hendes skuldre. ”Læg masken,” befalede kvinden, da 

hun vendte sig imod mig.  

 

”Søster,” sagde hun til Iole, ”kender du ham som din broder og siger du god for 

ham?” 

 

”Ja, det gør jeg,” svarede hun med klar og sikker stemme, samtidig med at hun 

betragtede mig intenst.  

 

”Tag ham da som din fuldværdig broder, undervis ham i denne grads lære og vi vil 

gøre dig ansvarlig for alt, hvis det mislykkes.”  

 

”Broder,” sagde hun og vendte sig om imod mig, ”vor mest elskede datter og 

søster vil undervise dig i den sjette grads hemmeligheder. Dersom du elsker hendes 

og din sjæl, så afslør aldrig disse hemmeligheder, så længe livet varer. Lad tortur 

forsegle dine læber, lad belønninger og berømmelse kun forstærke din tavshed.”  

 

”Jeg sværger, at jeg aldrig vil tale om dette uden tilladelse,” svarede jeg 

højtideligt.  

 

”Gå videre og forbliv standhaftig, overvind alle hindringer, så måske vi atter 

mødes.”  

 

På et tegn af hende førte Iole mig ind i et sideværelse. Da vi havde låst døren og sat 

os over for hinanden ved bordet, lænede hun sig fremad, så mig venligt ind i øjnene 

og sagde: ”Broder fortæl mig om den oplevelse du havde hjemme på dit værelse 

forrige mødeaften.”  

 

”Hvad! hvorledes kan du vide noget om det?” spurgte jeg forbavset.  

 

”Gennem en del af mig, som er i dig,” svarede hun smilende.  

 

”Vil du forklare mig mere indgående, hvad du mener?”  

 

”Det er bedre, at du lærer af egen erfaring. En mundtlig forklaring af sådanne 

ting, som det kun er muligt at opfatte for sanser, du endnu ikke har udviklet, ville 
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blot være at lægge mysterium til mysterium. Du kan næppe forestille dig det, som 

ligger uden for din egen erfaringssfære. Når du med vor hjælp har udviklet dine 

latente sanser, vil alt stå klart for dig. Men fortæl nu om din oplevelse.”  

 

Jeg fortalte så, hvad der var sket, og da jeg var færdig, sagde hun: ”De 

formaninger, jeg gav dig, min broder, var at overvinde tvivl, frygt og tanker om 

jeg´et kundskabens tre store fjender. Du glemte uden tvivl dette, eller også 

mislykkedes det for dig, for det var frygten og de dermed følgende tanker på jeg´et 

som forårsagede denne astrale vision. Men du skal vide, at så længe du er ren, og 

dine tanker er uselvisk, så har du intet at frygte. Det hvide lys, som omgav dig, er 

så længe det er hvidt, en uigennemtrængelig beskyttelse mod alle ondskabsfulde 

ydre kræfter. Udslet det onde i dig selv og du behøver ikke at frygte det onde, som 

findes omkring dig. Guderne har ikke efterladt den godhjertede uden beskyttelse, 

og han er beskyttet, også selv om han er ukyndig. Og du er nu medlem af det store 

Broderskab, hvis store Beskyttere altid overskygger dig.”  

 

Hun gjorde en pause, og jeg svarede: ”Søster, dine ord minder mig om mine 

forældres undervisning og fylder mig med en oprigtig forventning om snarest at få 

mere at vide om det Store Broderskab, dets Mestre og mine elskede forældre, som 

venter mig der.”  

 

”Broder, alle må vente deres tid ud, de evige love og forordninger kan ikke 

tilsidesættes for at tilfredsstille dit hastværk. Du kan ikke blive anbragt i det Store 

Broderskab, du må vokse ind i det. Hidtil er der ikke blevet fortalt dig så meget om 

dine ædle forældre, jeg kan nu sige dig så meget, at de lever og er medlemmer af 

den ophøjede Tredie Grad.” 

 

”Kan du så fortælle mig om min søster Esmeralda?”  

 

”Hun lever også og du vil møde hende i denne grad. Men lad os nu gå over til 

studierne.”  

 

Mens hun talte, trak hun en pergamentrulle frem fra sin dragt og rullede den ud på 

bordet imellem os. Det var af en slags velin og virkede meget gammel. På den var 

der underlige kombinationer af tal og tegn, bogstaver farver, planter og dyr og i 

hjørnerne var der afbillede forskellige sceneriet.  
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”Denne nøgle, min broder, blev ført fra Tibet af Paracelsus i 1500-tallet, og den er 

i lighed med alle andre værker af denne store mystiker uforståelig  for andre end 

den indviede.”  

 

Iole var nu i sandhed blevet en lærer, og jeg lyttede ivrigt, da hun fortsatte med at 

forklare det mystiske diagram.  

 

”Dette diagram forklarer, når det forstås til fulde, alle universets mysterier, fra de 

uendelige små til de uendelige store. Det klarlægger den store mystiske lov om 

samstemmighed, og når du forstår, hvorledes denne lov fungerer, er du rede til den 

store Tredie Grad. Her er kun en del givet, men denne del gør dig dog til fuld-

værdig medlem af denne grad. Disse tegn, som er kendte af alle astrologer, sym-

boliserer Universets syv egenskaber. Som du ser, er disse tre symboler adskilte, og 

der er intet, som tyder på en forbindelse imellem dem. Dette er et skalkeskjul, de er 

i virkeligheden de tre mest samhørende af det hele. De symboliseres under ordene 

svovl, kviksølv og salt, og de skjuler et af de store mysterier i menneskets 

sammensætning. Du skal vide, at Universet opstod af et eneste altgennemtræn-

gende, oprindeligt og ensartet stof, og enhver del af det indeholder potentielt alle 

kræfter, som nu og i al fremtid vil eksistere. Enhver partikel af vort nu uensartede 

stof, hvoraf det opstod. Indeni enhver sådan partikel findes uendelige kræfter, som 

altid forsøger at komme til udtryk. Men disse kræfters aktivitet begrænses af den 

materie, i hvilken den virker. Alle disse bundne energier, som i virkeligheden kun 

er een, udgør liv, tanke og alle naturens kræfter. Der findes en treenighed bagved 

alt eksisterende, og den er ånd eller vilje, substans eller æter, og bevægelsen i sig 

selv. Ånd, materie og bevægelse udgør den treenighed, som er enhed.”  

 

Hun pegede på nogle andre mærkelige tegn og fortsatte: ”Der er mange forskellige 

arter og hastigheder eller vibrationer, og enhver bevægelse eller vibration har sin 

modsatte substans, farve, lyd eller tal. Af de forskellige typer af bevægelse 

repræsenterer dette tegn spiralen, dette hvirvlen, dette vibrationen, dette 

bølgeformen og dette tiltrækningen og frastødningen. Videnskabsmænd har ved 

hjælp af mikroskoper opdaget usynligt liv, som modsvares af disse, og selv deres 

former afslører slægtskabet. Lad dem tage sig i agt, for de står på grænsen til det 

okkulte, og snart deklarer måske som videnskab det, som de tidligere fordømte som 

overtro. Den urgamle okkultisme læres nu under andre benævnelser.”  

 

I to timer forklarede hun med den yderste nøjagtighed dette dokument. Da vi 

sluttede var en flod af lys blevet kastet over mine tidligere studier. Mange gåder 
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var blevet opklaret, men skønt mange af de tidligere mysterier nu var klarlagt for 

mig, var kundskabens områder kun blevet udvidet, og nye gåder var fremkommet. 

 

”Forunderligt, forunderligt!” råbte jeg, ”er kundskabernes områder uendelige?”  

 

”Uendelige,” svarede hun. ”Jo højere vi stiger, jo videre vi ser, desto mere udvides 

de grænser, som har bundet os, indtil det menneskelige Univers”  uendelighed 

giver plads for en endnu større uendelighed.”  

 

”Åh, Iole!” råbte jeg, ”hvor meget har jeg dog ikke at takke dig for.”  

 

Hun hævede sin finger og svarede: ”Ikke mere end du fortjener. Ethvert menneske 

får med tiden fuld belønning for sine fortjenester, retfærdighed vil ske fyldest, det 

være sig af det onde eller det gode. Du forsinkede dig selv, du kontrollerede ikke 

dine følelser, og når du engang kan skue det forgangne, vil alt blive klart for dig. 

Nu er vor lektionstid igen slut,” sagde hun, da en tone lød i værelset. ”Med denne 

nøgle du nu har fået, må du selv forske videre i ensomhed en tid. Jeg viser dig bare 

vejen, det er dig selv, der må udføre arbejdet. Jeg har nu forsøgt at vise dig 

kærlighedens, kundskabens og åndens uendelighed. Skabelsens endemål, hvorimod 

al evolution stræber, er et menneske, som i sig ejer både kærlighed og fornuft.”  

 

”Du mener at mennesket er fuldendt?” spurgte jeg.  

 

”Mennesket indeholder i sig selv alt og er endemålet for udvikling. I mennesket 

findes Universet i miniature. I mennesket er Gud og dæmon, himmel, jord og 

helvede, sole og planeter, ånder, engle og alle de himmelske hærskarer, som 

eksisterer.”  

 

”Da må virkelig den gamle talemåde: KEND DIG SELV, have langt større række-

vidde, end de fleste mennesker tror.”  

 

”Langt større,” svarede hun, ”den som kender sig selv, kender Universet.”  

 

”Du sagde lige, at alle efterhånden får deres belønning, men må menneskene ikke 

ofte udstå lidelser, som de ikke er årsag til?”  

 

”Tror du, at retfærdigheden er absolut, og at der ikke eksisterer nogen uretfærdig? 

Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvad et menneske fortjener, eller hvad det ikke 
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fortjener. Vi kender ikke dets fortid, som strækker sig mange liv tilbage i tiden. Der 

findes uretfærdighed i verden, og derfor er der også uskyldige, der lider, men det 

beror på, at menneskene er uretfærdige mod hinanden. Gud og naturen er ufejl-

barlige retfærdige. Mennesket er i stand til at gå imod de love, som skulle styre 

dets natur, og ved at gøre det forvrænger det naturen og skaber en tilstand, som er 

i disharmoni med det guddommelige. Der findes derfor i denne verden en vis 

mængde uretfærdighed, og de mennesker, som identificerer sig med verden, bliver 

udsat for denne uretfærdighed. De er ikke alene overskyggede af højere kræfter - 

de Store Beskytter - men deres levemåde udvikler det hvide lys, som du så her i 

aften. De elementaler og ondskabsfulde skikkelser du så, kunne ikke trænge 

igennem denne essens. Den er en beskyttelse mod alle ydre ting, kun det, som 

findes inde i dig selv, kan skade dig.”  

 

”Men,” indvendte jeg stædigt, ”hvorledes kan du sige, at Gud og naturen er 

retfærdig, når der findes så mange uretfærdigheder i verden? Hvorledes ser du de 

uretfærdigheder, som beror på ens afstamning, hvorfor er et barn født rent og godt 

og med gode evner, mens et andet barn er sygeligt, svagt og ondskabsfuldt af 

natur? Forældrenes synder og fejltagelser overføres på denne måde  til de 

uskyldige børn, og det ved naturens love? Jeg indrømmer, at mennesket har evner 

til at forvrænge naturens love, og resultatet virker tilbage på det selv, men jeg 

synes, at der burde findes en beskyttelse som forhindrer disse tilbagevirkninger i at 

ramme andre. Det er det spørgsmål som verden endnu søger et svar på. Kirken har 

intet at sige os og undgår derfor spørgsmålet. Pessimisterne peger på det for at 

bestyrke deres argumenter, og den tvivlende verden, som lades uden ansvar råber: 

Hvorfor skulle menneskene være retfærdige, når naturen er uretfærdig?”  

 

”Lad os kaste et østerlandsk lys på dette spørgsmål. Den karakter, som ethvert 

menneske har, når det træder ind i dette liv, er resultatet af, hvad det har bedrevet i 

tidligere inkarnationer. Forældres synder overføres ikke på uskyldige børn, men på 

urgamle sjæle, hvis bevarede egenskaber drager dem til de forældre, gennem 

hvilke de får deres nye legemer.”  

 

”Så accepterer du læren om tidligere liv og genfødsler?” 

 

”Uden denne lære som forklarer de uligheder, der er mennesker imellem, er der 

intet grundlag for pligten og retfærdigheden bliver en myte. Da er det ikke længere 

nogen logik i sjælens evige liv og udviklingen har ingen mening. Men, min broder, 

alt dette vil stå klart for dig, når du er kommet igennem denne grad.”  
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Da hun var færdig med at tale, rejste vi os og gik mod udgangen. Tiden var gået 

næsten lige så hurtigt, som den forrige mødeaften, og vi var blandt de sidste der 

gik. Iole var i sandhed en mærkelig kvinde. Hun elskede mig af hele sit hjerte, men 

hun kontrollerede sin kærlighed med en jernvilje og lod den ikke komme til udtryk. 

Hun var under samtalen denne aften venlig og alvorlig, men hun viste ingen tegn 

på stærke følelser. Da vi gik gennem søjlehallen, så jeg en mand i en kappe gå 

gennem den dør, vi netop var gået ud ad, og idet han gjorde det, vendte Iole sig og 

nikkede til ham. Jeg sagde ingenting, men jeg kunne ikke lade være med at tænke 

på den mærkelige adept Albarez, som altid gik klædt på denne måde.  

 

Da vognen rullede bort gennem mørket, brød Iole pludselig tavsheden, idet hun 

vendte sig om imod mig og sagde: ”Cleo, jeg ser en sky hænge over dig, og jeg må 

advare dig om, at du meget snart vil blive prøvet til de yderste grænser af din 

styrke. Vær på vagt og lad det ikke mislykkes. Beskyt nøje dit hjerte, tag dig  i agt 

for selviskhed, frygt og tvivl, og hvad der end vil komme, vær stærk, modig og sand. 

Dræb selviskheden med uselvisk, universel kærlighed, dræb tvivlen med kundskab, 

dræb frygten med styrke. Føler du dig stærk nu?”  

 

Hun betonede på en speciel måde dette sidste spørgsmål, og jeg svarede: ”Hvis jeg 

altid var lige så stærk, som i din nærværelse, så ville jeg aldrig kunne bukke 

under.”  

 

”Men jeg er jo altid med dig min elskede,” sagde hun og tog min hånd.  

 

”Åh, jeg glemte denne søde sandhed,” svarede jeg og trykkede hendes hånd.  

 

”Du må ikke glemme min kærlighed i dette liv og i vore tidligere liv,” sagde hun og 

lænede sit hoved mod min skulder.  

 

Kærlighedens ild vældede nu atter op i mig. Den højere kærlighedens ro begyndte 

at vige for mere rastløse følelser. Jeg trykkede hendes hånd hårdt, og da jeg så på 

hende, bemærkede jeg, at hendes smukke brune øjne var fulde af tårer.  

 

”Iole,” sagde jeg, ”hvorfor er du så ked af det? Hvorfor er dine smukke øjne fulde 

af tårer?”  
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”Cleo,” svarede hun med en skælven i stemmen, ”min opdæmmede kærlighed 

svømmer over.”  

 

”Min kæreste, min elskede,” svarede jeg og omfavnede hende og kyssede hendes 

tårer bort, ”lad os være lykkelige i vor kærlighed.”  

 

Hun lænede sit hoved mod mit bryst, og jeg følte hendes hjertes slag. Jeg strøg det 

smukke brune hår bort fra hendes pande og gav hende et inderligt kys.  

 

”Cleo, min kæreste, jeg elsker dig, jeg elsker dig.” Vognen standsede, og vi havde 

nået vort mål.  

 

”Åh, vi må ikke skilles så hurtigt,”  sukkede hun.  

 

”Det bliver kun for en kort stund min kæreste, svarede jeg, ”men hvorfor stod du 

imod min kærlighed så længe?”  

 

”Det var for at prøve den, Cleo,” svarede hun, da jeg løftede hende ned af vognen.  

 

”Fra nu af vil vor kærlighed ikke vide af nogen grænser,” sagde jeg og kyssede 

hende godnat. ”Vil du blive min - min egen kære hustru, Iole?”  

 

”Ja, min kære mand,” svarede hun, og med en omfavnelse skiltes vi.  

 

Yderligere en uge gik, og jeg trådte atter ind til de indre vagter. Både patriarken og 

kvinden i sort så skarpt på mig. Da de havde afsluttet deres granskning, åbnedes en 

hidtil ukendt dør, og på et tegn fra dem gik jeg ind ad den.  

 

Jeg befandt mig nu i et værelse, som var udsmykket med en kombination af grønt 

og indigo. Langs væggene var der en del små glasrum, som alle indeholdt en stol, 

en bogreol og et lille bord, og på hver af glasdørene var et hieroglyftegn. Midt i 

værelset sad en mand af ubestemmelig alder ved et bord, som havde indigofarvede 

udsmykninger, og som var dækket af mystiske tegn. Mandens nøddebrune, lokkede 

hår, tynde brune skæg og lille moustache gav ham et ungdommeligt udseende, 

hvad der virkede som en stærk kontrast til hans ansigtstræk, som var furede af 

tanker og oplevelser. Der var ingen andre i værelset, og da jeg kom ind, anviste han 

mig en stol tæt ved sig ved bordet.  
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”Min broder,” sagde han med lav, venlig stemme, ”jeg skal fra nu af være din 

lærer, og for at du skal vide grunden til, at du er overflyttet fra Iole til mig, vil jeg 

sige, at du ikke bestod visse prøver, som var nødvendige for at gøre dig berettiget 

til det store privilegium.”  

 

”Bestod jeg dem ikke,” gispede jeg med vag følelse af frygt.  

 

”Nej, det lykkedes ikke, men det beror kun på, at hun forsøgte at få dig ind i den 

syvende undergrad, hvor hun hører hjemme, ved anvendelse af ekstraordinære 

midler. Det mislykkedes for dig, fordi du ikke havde udviklet viljen til at kontrollere 

dine følelser. Inden du kan gå videre til den syvende undergrad, hvor hun befinder 

sig, må din vilje gøres til hersker.”  

 

”Hvad har jeg dog gjort? Hvilke fejl begik jeg?”  

 

”Du gav efter for hendes kærlighed og dine egne følelser forrige mødeaften,” 

svarede han.  

 

Nu stod alt klart for mig, hendes kærlighed havde været en prøve. Hun havde 

advaret mig, og jeg havde erklæret, at jeg var stærk nok til at imødegå det, hvorpå 

hun prøvede mig, og jeg fejlede. Hendes tårer var forårsaget af både kærlighed og 

bedrøvelse. Eftersom hun elskede mig, var hun tvunget til at prøve mig, og hendes 

tårer beroede ikke alene på hendes tilbageholdte kærlighed, men også på tanken 

om, at jeg ikke kunne bestå prøven. Åh, Gud! Hvilken frygtelig prøve for et 

menneskeligt væsen, kan nogen dødelig mand klare denne prøve? Jeg henvendte 

mig til min nye lærer og spurgte med dirrende læber: ”Kan noget menneskeligt 

væsen klare en sådan prøve uden at overvindes af en så inderlig kærlighed?”  

 

”Min broder,” svarede han højtideligt, ”den grad hun forsøgte at lede dig til er 

overmenneskelig. Når du når denne grad, vil du være mere end et menneske, så-

dan, som hun nu er kendt.”  

 

Jeg sad en stund hensunket i tanker, og min lærer så til i tavshed.  

 

”Og betyder det, at vi nu vil blive skilt?” spurgte jeg, da jeg var kommet lidt til 

mig selv.  
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”Indtil du er stærk nok til at møde hende i hendes egen sfære, må I være adskilte. 

Det vil ikke længere være hende tilladt at stige ned og lide for din skyld, du må fra 

nu af kæmpe alene og stole på din egen styrke.”  

 

Da han holdt op med at tale, steg en intensiv vilje op inden i mig, og jeg sagde: 

”Min lærer, jeg har ofte sagt, det skal ske således, og det mislykkedes, men nu 

siger jeg for sidste gang: Intet kan hindre min fremadskriden. I hvilken retning skal 

jeg stræbe?”  

 

”Dine fremskridt må blive mere regelbundet, og skønt det nu går langsommere, er 

endemålet dog sikkert. Først må du skaffe dig fuldstændig herredømme over dine 

tanker, og når dette mål er nået vil din vilje være tilstrækkelig stærk til at mestre 

dine følelser. Både dine tanker og dine følelser må du kunne beherske, inden du 

kan passere videre ind i næste grad.”  

 

”Jeg er rede, sæt mig straks i arbejde,” svarede jeg med bestemthed. ”Lad mig få 

lov til straks at begynde.”  

 

Min lærer svarede med et tilfreds smil: ”Aspirant, din heftige fremfærd er et godt 

tegn, men husk på, at en varig vækst kommer langsomt. Lær at være tålmodig og 

lær at forstå tidens evighed. Din første opgave består i meditation og personlige 

studier. Foruden de instruktioner du allerede har fået, vil du få mere udførlig 

undervisning. Hver mødeaften vil der blive holdt en lektion, og når den er afsluttet, 

må du trække dig tilbage til et af disse rum, som vil være dit eget, og der kan du 

meditere over den givne undervisning. Hvis du efter seks måneders undervisning 

har opnået tilstrækkelig kontrol over dine tanker, så du kan hindre dem i at vandre, 

også under meget krævende forhold vil du få tilladelse til at blive prøvet for at 

træde ind i de højere grader. Det er vel næppe nødvendigt, at jeg siger til dig, at du 

ikke kan bestå, hvis du ikke har styr på dine livsvaner. Den dyriske natur kan ikke 

besejrers, hvis den regelmæssigt stimuleres af animalsk føde, ej heller kan 

livsenergierne komme til udtryk i de højeste mentale tilstande, hvis ikke den 

strengeste kyskhed opretholdes. men for dig er disse ordrer unødvendige, for havde 

du haft sådanne laster, ville du aldrig have fået det privilegium at være sammen 

med en, der er så ren som Iole.”  

 

Nu kom nogle studenter ind i værelset, og læreren begyndte en lektion med denne 

introduktion: ”Brødre og søstre, et nyt medlem har forenet sig med os for at søge 

sandheden, og for hans skyld vil jeg gentage de tre vilkår, som kræves, for at 
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indtræde i denne grad. Vi søger ikke kundskab for at stoppe den ind i nogle 

hjernevindinger. Vi søger kundskab, for at vi kan være til nytte i verden. Med dette 

mål i sigte dygtiggør vi os i jura, kunst og medicin. Gennem kunsten kan vi 

udsprede vor ædle lære. Bag kunstens dække, gennem hvilket den blinde aldrig kan 

se, kan vi fremlægge alle vore sandheder for dem, som søger lyset, til og med også 

for dem, som elsker mørket. Gennem musikken, som er sjælens forfinede sprog, kan 

vi berolige den lavere natur og gøre sjælen stille. Ved lydens hemmelige kraft kan 

vi nå sjælene selv hos de mest degraderede og løfte dem, om også meget lidt, op til 

et højere liv. Vi studerer medicin, for at vi skal kunne lindre lidelserne i verden. 

Mulighederne for at gøre godt er meget store, for i denne strides lidelse og elen-

dighed med døden for at fastholde menneskene i fornedrelse. Den lykke er stor, 

som erfares af den, der befrier et menneske fra elendighed, og vi søger derfor at 

blive læger, både for pligtens og for lykkens skyld. Vi behersker loven sådan, at vi 

vil kunne hjælpe de uskyldige og stå vagt om retfærdigheden i verden. Vi må være 

mestre i loven, så at vi kan hjælpe den svage til at med lige ret at møde den stærke. 

Men vi låser os ikke fast inden for de snævre grænser, som den ydre verden har 

oprettet på disse områder. For at forstå disse store opgaver, må mennesket studere 

universet og sig selv. De skal vide, at videnskaben er ufuldstændig uden filosofien, 

videnskaben er den store enhed, hvis trefoldighed vi kender som farve, form og 

lyd.”   

 

Han gjorde en pause og fortsatte derefter i lav samtale med at give en hemmelig 

lektion om det store trefoldige mysterium: farve, form og lyd.”  

 

Da han havde afsluttet sin forelæsning, gav han hver et dokument og en nøgle til et 

af rummene. Jeg gik til mit rum, og da jeg oprullede dokumentet på bordet, så jeg, 

at det var en nøgle til et ciffer. Da jeg kikkede i de bøger, som stod i reolen, så jeg, 

at de var skrevet med samme ciffer, og at de behandlede åndelig magi. Det var 

begyndelsen til de studier som skulle fortsætte i seks måneder. Under alle disse 

studietimer sad læreren i midten af værelset og overvågede nøje hver eneste 

student, og ved afslutningen af hver studieaften tog han dokumenterne og nøglerne 

tilbage. I løbet af disse seks måneder havde jeg stængt Iole ude fra mine tanker 

med en beslutsomhed, som næsten var grusom. En uimodståelig vilje til at 

beherske alt, kom over mig, og jeg stormede himmeriget med vold, så at sige.  
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Det sorte Broderskab 

 
En ro, som jeg aldrig tidligere havde erfaret, sænkede sig nu over mig. Jeg be-

stemte mig til at tage alt med stoisk ro og ikke forundres over noget som helst. 

Dette forsæt mødte sin første prøve den følgende morgen, for hvem mødte jeg ved 

morgenbordet andre end min gamle ven Garcia. Efter en fraværelse på to og et 

halvt år, hvor jeg ikke havde hørt noget fra ham, var han nu pludselig dukket op 

igen. Han hilste mig med et hjerteligt håndtryk, og som svar på mit spørgsmål om, 

hvor han havde været så længe, sagde han med et sigende blik, at han havde været i 

Østerlandet. Eftersom vi havde den regel, aldrig at tale om Broderskabet ved 

morgenbordet, udspurgte jeg han ikke videre. Efter morgenbordet fulgte han mig 

ud til hallen, og da vi var alene, sagde ham: ”Broder Alphonso, jeg har noget 

meget vigtigt at sige dig.”  

 

”Nuvel, Garcia,” svarede jeg ”lad os gå ind på mit værelse.”  

 

Da vi var kommet derind, og jeg havde låst døren, tog han plads ved siden af mig 

og sagde: ”Alphonso, jeg har rejst hele vejen fra Abessinien og hertil bare for at 

træffe dig. Den store Mester, som beskytter både dig og dine forældre har set, at du 

er udsat for en stor og dødelig fare, og han har derfor sendt mig hertil for at 

advare og forberede dig på dette. Du skal vide, Alphonso, at dine forældre ikke 

ville have overladt dig i mine hænder, hvis jeg ikke var pålidelig og havde de 

bedste anbefalinger.”  

 

”Jeg tvivler ikke det mindste på din ærlighed og redelighed, min broder. Hvad er 

det, du skal advare mig imod?” spurgte jeg.  

 

”I Paris,” svarede han lavmælt, ”findes der en forgrening af De Røde Dugpas fra 

Nepal. De er en skare sorte magikere, og da de fik at vide, at du søgte optagelse i 

Det Hvide Broderskab, begyndte de at planlægge en fælde for at lokke dig over til 

deres røde selskab.”  

 

”Hvis det nu forholder sig således, hvordan har du så kunnet få rede på det?” 

spurgte jeg forsigtigt, mens jeg erindrede min lærers formaning om tavshed, og 

spekulerede samtidig over, om Garcia virkelig kendte til min ansøgning.  
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”Min broder,” svarede han, ”skønt alle skolens hemmeligheder er velbevogtede, 

og alle har tavshedspligt, må du nu allerede indse, at der findes andre veje til at 

skaffe sig disse oplysninger. Disse mænd er troldmænd og sortekunstnere, og de er 

meget dristige og dygtige i disse sorte kunster. Ved deres skændige handlinger 

fremmer de astrale ånder, de fremkalder elementaler og får disse usynlige bud-

bringere til at udføre tjenester for dem. På denne måde får de kendskab til de mest 

omsorgsfuldt beskyttede hemmeligheder og benytter dem i deres ondskabsfulde 

hensigter.”  

 

”Men,” spurgte jeg forundret, ”hvorfor vil de udvælge mig som offer? Jeg arbejder 

jo ikke for onde formål.”  

 

”Desto større grund har de til at udvælge dig. De elsker ondskab og 

brændemærker alle aspiranter til Det Hvide Broderskab, de er fjender af alt, hvad 

der er godt og rent, og de vil, at du skal forene dig med dem i deres Ondskabsfulde 

arbejde.”  

 

”Det er mærkeligt, at de vælger mig, jeg, som jo kun elsker det rene og gode,” 

sagde jeg og tilslørede min mistanke om yderligere prøver.  

 

”Det er sandt min broder, ved første øjekast kan det virke underligt, men har de 

først en gang fået dig i deres vold, kan de forvandle hele din natur, og den 

guddommelige kundskab, som du allerede besidder kommer kun til at gøre dig til et 

endnu mere kraftigt instrument for det onde. Mange aspiranter til Det Hvide 

Broderskab er på denne måde gået tabt, og de er nu forenede med denne røde 

bande, hvor de anvender deres guddommelige kræfter i helvedets tjeneste. Husk på 

det kabbalistiske aksiom: Demon est Deus inversus. Djævelen er Guds 

modsætning.”  

 

”Nuvel, min broder,” svarede jeg med en følelse af at være så stærk, at jeg kunne 

møde Den Onde selv,  ”jeg er meget taknemmelig for din advarsel, men jeg er rede 

til at møde djævelen selv og alle hans dæmoniske hærskarer.” Og med en åndelig 

styrke sagde jeg: ”Ved du broder, at jeg er guddommelig? Ja, jeg er Gud. I dette 

tempel, som du ser, findes Gud selv, og hvilken kraft har Satan over Gud?”  

 

”Det er godt, min broder, jeg er glad over at høre dig tale med en sådan 

overbevisning, men vær på vagt. Jeg har advaret dig, og dermed er min opgave 

udført. Du  skal vide, og dette er et usvigeligt tegn, at ingen afdeling af den sande 
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okkulte skole, Det Hvide Broderskab, nogensinde forlanger en øre for okkult 

undervisning, og der er ikke blevet  krævet en øre af mig. Hidtil, Alphonso, svarede 

han, har du været i en af de ydre afdelinger af det sande Hvide Broderskab, men 

min Mester ville ikke have sendt mig hertil for at advare dig, hvis ikke en alvorlig 

fare truede. Husk din fars ord dengang han fortalte dig, at så længe du var ren og 

uselvisk, ville de store Beskyttere våge over dig, og jeg siger dig nu, at det er efter 

ordre fra en af disse, at jeg er her for at advare dig. Jeg må gå nu, jeg kan ikke 

gøre mere end igen advare dig.”  

 

Med disse ord, og inden jeg nåede at spørge ham yderligere, rejste han sig og gik 

sin vej. Han havde næppe lukket døren efter sig, før jeg fik en meddelelse om at en 

herre ventede på mig i sin vogn. Nu begynder der virkelig at ske ting og sager, 

tænkte jeg ved mig selv, da jeg gik mod porten. Da jeg nærmede mig vognen, blev 

døren åbnet, en maskeret mand gjorde tegn til mig, om at jeg skulle stige ind. Da 

jeg var kommet ind i vognen, hviskede han den sjette grads løsen og gjorde 

hilsetegnet. Han lukkede døren, trak for vinduerne, og vognen rullede bort, Vi 

kørte i tavshed i ca. en halv time. Ved et lille ophold hørte jeg en lyd fra en port, og 

derefter satte vi os atter i bevægelse. Efter yderligere fem minutter standsede vi 

igen, min ledsager talte for første gang og sagde: ”Vil De være venlig at tage denne 

hætte på.”  

 

Idet han sagde dette rakte han mig en sort silkehætte og uden tøven trak jeg den 

over mit hoved.  

 

Den udelukkede alt lys, og den havde kun en åbning til munden. Min ledsager tog 

min hånd, og vi steg af vognen og gik op ad en trappe. Vi gik over et hårdt 

stengulv, og vore skridt gav genlyd i værelset. Da jeg var gået over et dørtrin, blev 

hætten taget af mig, og jeg befandt mig i et rum uden synlige åbninger, selv den 

indgang, vi lige var kommet ind ad, var skjult. Værelset var formet som en nøjagtig 

terning. Dets glatte, blanke vægge var sorte som natten, og fire røde lys fyldte det 

med et uhyggeligt skin. Selv tæppet var sort og de tolv maskerede og helt 

sortklædte, som sad rundt om det ibenholdtfarvede bord, gjorde scenen endnu mere 

dyster. Min ledsager placerede mig ved bordets ene side og tog selv plads ved 

siden af mig. Der var ikke blevet sagt et ord, men i stedet for at forskrække mig 

havde denne mærkelige fremgangsmåde givet mig mod og styrke. Den maskerede 

mand, som sad over for mig, tog en terning frem og lagde den på bordet ved siden 

af en dug, som dækkede nogle genstande. Han sagde derefter med lav, 
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gennemtrængende stemme, som lød kold og hård: ”De jordiske mand, hvilken 

dårskab har fået Dem til at søge optagelse i dette Broderskab?”  

 

”Kundskabens dårskab og ønsket om en kraft,” svarede jeg roligt.  

 

”Kundskab for at skaffe Dem fordele på de ukyndiges bekostning? Kraft for at 

ophøje Dem på Jorden?”  

 

”Nej,” svarede jeg ivrigt, ”kundskab for at hjælpe mine medmennesker og kraft for 

at gøre det effektivt.”  

 

”Ved De ikke allerede tilstrækkeligt meget til at kunne gøre dette? Hvad er der 

mere for Dem at lære?”  

 

”Det jeg ved, er kun som et atom i sammenligning med det ukendte, som et 

sandkorn på en strand, som en dråbe i havet. Jeg savner kundskab om den 

underliggende verden, sjælen, ånden og den uendelighed som findes i dens dyb.”  

 

”Og tror De, at et menneske skal have kundskab om sådanne ting, tror De ikke, at 

dette enorme kundskabsområde er reserveret for Gud selv?”  

 

”Det som tilhører Gud tilhører også de guddommelige mennesker. Når sindet 

forenes med ånden, findes der ingen grænser, som ikke kan overvindes.”  

 

”Tror De, at sjælen og ånden kan forenes? Hvorledes skulle det gå til?”  

 

”Ved at opnå den tilstand, som fordres for denne forening, ved at udvikle de 

instrumenter som er modtagelige for disse kræfter.”  

 

”De tror altså, at det er muligt for et menneske at udvikle sig og  modtage højere 

gaver, mere perfekte instrumenter til erhvervelsen af kundskaber og måske ukendte 

og skjulte sanser?”  

 

”Ja, alt dette,” svarede jeg.  

 

”Tror De, at dette kan gøres allerede under jordelivet?”  

 

”Allerede under jordelivet, hvis man er fri fra jordiske ting og herre over kødet.”  
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”Kender De alle de farer, som truer Dem, der forsøger at udvikle disse sanser og 

højere kræfter uden at være forberedt til dette?”  

 

”Mange farer truer dem,” svarede jeg.  

 

”Åh! Kun få er forberedte. Dumdristige mand, vend tilbage inden det er for sent. 

Har de blot overskredet grænsen, er der ingen mulighed for tilbagevenden, Besind 

Dem! Død, vandvid, livslang sygdom og elendighed kendetegner dem, for hvem det 

mislykkedes. Vend tilbage til deres pligt i Verden, træd ikke ind på den farlige og 

hårde vej, hvor et fejltrin indebærer total håbløshed.”  

 

”Min herre,” svarede jeg bestemt, ”De har min ansøgning, den vil ikke blive 

tilbagekaldt, jeg har allerede gjort mit valg, og jeg er rede til alle prøverne. Der er 

ingen styrke, der kan måle sig med den, som kommer af, at man har erkendt sin 

egen guddommelighed.”  

 

En indre kraft drev mig videre, og jeg besluttede mig til at følge dens opfordring. 

Under hele samtalen havde de tolv øvrige personer siddet tavse og næsten 

ubevægelige, og jeg havde kun set deres skinnende øjne, når de betragtede mig. Nu 

sagde de alle samtidig med dyb og gravagtig røst: Dumdristige mand! Betænk 

dem! Betænk dem!  

 

Men nej, jeg lyttede kun til min indre stemme og sagde: ”Jeg står fast ved min 

beslutning.”  

 

Alle foldede nu deres hænder på bordet på en mærkelig måde, og lederen sagde: 

”Har De forældre, hustru, børn eller slægtning i verden, som er afhængige af Dem 

for Deres underhold og beskyttelse? Er De ved nogle pligter bundet til nogen på 

Jorden?”  

 

”Jeg er gennem pligt kun bundet til hele menneskeheden, mine forældre og 

slægtninge er alle passeret videre.”  

 

”Er De villig, til at forsage Dem selv og hele verden for sandhedens skyld?” 

 

”Alt for sandheden,” svarede jeg af hjertet.  

 

”Er De villig til at blive hånet og krænket af menneskene for sandhedens skyld?”  
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”Alt for sandhedens skyld,” svarede jeg.  

 

”Er De villig til at blive tigger, som foragtes, torteres, bagtales og svigtes for 

sandhedens skyld?”  

 

”Alt for sandheden,” svarede jeg for tredie gang.  

Lederen tog den sorte terning på bordet og sagde til mig: ”Kandidat til den hellige 

kundskab, kender De betydningen af denne terning?”  

 

”Den sorte terning er symbolet på menneskets lavere natur og de fire elementer, 

som udgør dets jordiske del.”  

 

”Det er godt,” svarede han og lod terningen passere bordet rundt. Nu lagde jeg 

mærke til, at der var en lille åbning i terningen, og da den blev sendt rundt, 

stoppede enhver noget i den. De udførte tydeligvis en afstemning om min 

indtrædelse. Da terningen igen var kommet tilbage til lederen, syntes han at veje 

den i sin hånd, hvorefter han sagde til mig: ”Vi kan ikke stole på nogens udsagn om 

egen styrke, men må ligesom Kristus, stige ned i helvede og der udholde og 

overvinde dets plager og vise, at de er værdig til den kundskab og de privilegier, de 

søger.”  

 

Han trak derefter et hvidt og et sort kort frem fra hans dragt, rakte dem til mig og 

sagde: ”De får syv dage til at træffe Deres endegyldig beslutning, betænk nøje 

Deres vej. Hvis De på den syvende dag har besluttet Dem til at vende tilbage til 

den ydre verden så brænd det hvide kort, hvis De i stedet stadig vil gå videre, så 

brænd det sorte kort.”  

 

Da han havde talt færdig, trak han den sorte dug af bordet, og der lå et 

menneskekranium mellem to benknogler. Det lyste med et fosforescerende lys, og 

det udsendte en kvalmende lugt. Som på et givet tegn rejste alle sig, og med deres 

sortbehandskede hænder pegede de på mig og aflirede denne uhyggelige remse: 

 

Død! død! begravet dybt i jorden 

din ånd er fortabt i verdens mørke. 

Men nu stiger solen og dagen gryr, 

men inden opstandelsen må kroppen dø, 

men inden opstandelsen må kroppen dø! 
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Da verset var til ende dækkede min ledsager atter mit hoved med hætten, og jeg 

blev skyndsomt ført tilbage til vognen og kørt til M. Durants hus.  

 

Mine tanker vendte nu tilbage til Iole, men nu da de var under fuld kontrol, var de 

en kilde til styrke. Min træning i den sjette grad havde ikke været forgæves, og jeg 

kunne nu kontrollere den rastløse ophidselse, som tidligere havde fået mine følelser 

til at løbe løbsk, hvilke hidtil havde været min svaghed. Så ophøjet og ædel hun må 

være, mumlede jeg. Hvilke majestætisk sjæl. Hvilke vidunderlig vilje og endda 

fuld af kærlighed og sympati. Ja, hun er legemliggørelsen af menneskelig fuld-

kommenhed, styrke i kombination med mildhed. Ja, også jeg vil nå til hendes høje 

plan, blive en fordringsløs broder og stræbe sammen med hende for menne-

skehedens bedste. 

 

Den følgende dag kom Grarcia igen og gentog sin advarsel. ”Alphonso,” sagde 

han, ”du må vide, at det Store Broderskab griber til andre prøver end sådanne, 

som er åndelige og moralske af natur.”  

 

”Det skal jeg huske, min broder,” svarede jeg uden at nævne noget om de sidste 

dages begivenheder.  

 

Alt eftersom ugen begyndte at gå til ende, indledte jeg en faste, holdt mig så meget 

som muligt hjemme og viede min tid til tanker og meditation. På den syvende dag 

spiste jeg en let frokost og trak mig tilbage til mit værelse. Hele formiddagen 

mediterede jeg over menneskets guddommelig natur og bestræbte mig hårdt for til 

fulde at indse min egen guddommelige natur og den Universelle Kristusbevidsthed.  

Midt på dagen tog jeg kortene frem og forberedte mig til at gøre mit valg. Jeg lagde 

først nu mærke til, at det hvide kort var en trekant, mens det sorte var en kvadrat. 

Åh! råbte jeg, hvis jeg brænder det hvide kort tilintetgør jeg det guddommelige 

menneske, den guddommelige treenighed. Hvis jeg i stedet brænder det sorte, 

ødelægger jeg det jordiske menneske. Mit guddommelige Jeg, aldrig vil jeg 

ødelægge dig, du min udødelige sjæl, nej, langt fra. Det sorte kort skal ødelægges. 

Da jeg havde ytret disse ord, kyssede jeg den hvide trekant og kastede den sorte 

kvadrat på de glødende kul i ildstedet. En lyserød flamme slog op, en væmmelig 

stank fyldte værelset, og inden jeg nåede at gøre noget, sank jeg tilbage i stolen 

med hovedet mod ilden, uden at jeg kunne tage blikket fra den. Og min Gud! Som 

jeg nu sad, fremtrådte et afskyeligt ansigt i flammerne, det voksede til dobbelt 

naturlig størrelse, og da jeg fascineret betragtede det, genkendte jeg mine egne 

ansigtstræk. Men, O Gud! så ondskabsfuldt og djævelsk! En ildesindet plien fra 
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grumme, glinsende øjne og dybe rynker efter udsvævelser! Det frygtelige ansigt 

virkede, som om det ville drage mig til sig, og jeg var på vej til at synke hen i en 

dvalelignende tilstand, da jeg ved en kraftig viljeanspændelse rettede mig op og 

råbte: Bort! bort! En voldsom skælven for igennem mig og med en stønnen - ja, det 

var en virkelig stønnen blegnede monstret bort i luerne.  

 

Jeg sprang op fra min stol, åbnede vinduet og lænede mig ud for at undgå de 

skadelige dampe, som nu fyldte værelset. Jeg gik derefter hen til mit bord og tog en 

kemikalieblanding frem, som jeg havde opfundet, og fremstillet i min studietid og 

kastede den på ilden. En mere behagelig duft fyldte straks værelset og mine kræfter 

vendte tilbage. Himmel! Hvor må jeg tage mig  i agt, sagde jeg, dette her var kun 

formodentlig kun en forsmag på, hvad der ville komme.  

 

Aftenen kom, og skønt jeg nu var mig selv igen, havde jeg ikke indtaget nogen 

føde, jeg havde simpelthen ikke lyst til at spise noget som helst. Mens jeg i tanker 

gik frem og tilbage i mit værelse, hørte jeg pludselig en let banken på døren. Jeg 

havde ikke lyst til at blive forstyrret og åbnede derfor ikke straks, men da jeg hørte 

en fra den sjette grads karakteristisk banken, åbnede jeg døren. Inden jeg nåede at 

sige noget, kom en sortklædt person ind og hviskede: ”Luk døren og lås den.”  

 

Det var Ioles stemme, og uden et øjebliks tøven adlød jeg hende.  

 

”Cleo,” hviskede hun, ”hvis jeg pågribes her, eller nogen får at vide, at jeg har 

været her, vil mit legeme kunne findes flydende i Seinen. Er der to døre til dette 

værelse?”  

 

”Der er en udgang gennem det tilstødende toilet,” svarede jeg. ”Hvad er der sket, 

hvorfor er dit besøg så farligt?”  

 

”For det første,” svarede hun, ”hvis nogen kommer, mens jeg er her, så må jeg 

ubemærket gå bort, og du må ikke under nogen som helst omstændigheder afsløre 

mit besøg.”  

 

”Som du vil,” svarede jeg og forberedte mig på, at dette måske var en ny slags 

prøve.  

 

”Cleo, jeg er uden at mine brødre ved det, kommet for at fortælle dig, at du er 

faldet i hænderne på det sorte broderskab, en vestlig gren af De røde Dugpas. 
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Mine brødre sagde, at de havde advaret dig, og at de ikke kunne gøre mere, men at 

du nu måtte møde den sorte bande, sejre eller gå under. Dette er frygteligt, og jeg 

er så bange for, et du ikke kan klare det, eftersom disse monstre formørker dit sind 

med giftige dampe. Jeg er derfor, imod de gængse regler, men ikke i strid med min 

ed, kommet for at advare dig endnu en gang. Men ved at gøre det, er jeg kommet i 

centrum for det sorte broderskabs ondskabsfulde indflydelse, og de strømme af 

had, som cirkulerer i den astrale verden, er allerede begyndt at blive rettet mod 

mig. Men gennem mit evige Jeg”s kraft vil jeg kunne modstå dem, og det er kun 

min kærlighed til dig, som har drevet mig til denne handling.”  

 

”Min kære søster,” sagde jeg rørt, men dog under fuld kontrol, ”jeg takker dig fra 

dybet af mit hjerte for din venlighed og opofrelse. Men hvis det nu er, som de siger, 

at jeg er et offer for det sorte broderskab, så lad det ske. Med den styrke og beslut-

somhed, som nu opfylder mig, så er jeg endog beredt til at blive en broder i denne 

lave organisation, for at jeg derigennem kan føre Guds kraft helt ned i helvedes 

dyb.”  

”Oh, min broder! Lad dig ikke sådan vildlede. Hvis du en eneste gang lader dig 

binde af deres trolderier og bliver omgivet af deres dæmoner, kan du aldrig mere 

blive fri. Hvis du blot venter lidt, vil det Hvide Broderskab lidt efter lidt give dig 

lejlighed til at træde ind i de hellige templer. Om få minutter kommer et medlem af 

det sorte forbund, følg ikke med ham - vent.”  

 

”Nej, min søster, terningen er kastet, og hvad resultatet end bliver, liv eller død, 

om det mislykkes eller bliver triumf, så går jeg. Tidligere bad du mig om at stole på 

dig, nu beder jeg i stedet dig om at stole på mig. Du frygter at jeg ikke er stærk 

nok, men vær ikke bange, jeg har al styrke, og hvad der end sker, så kan jeg ikke 

mere end dø. Med de motiver, som jeg nu har, så føler jeg det kun, som om døden 

skulle være begyndelsen til noget nyt og endnu højere.”  

En let banken på døren afbrød vor samtale.  

 

”Han er her nu,” hviskede hun, mens hun gik mod det tilstødende rum. ”Vent min 

broder, vent! Gå ikke, gå ikke!”  

 

Men en djævelsk beslutsomhed fyldte mig, og jeg åbnede døren, fast besluttet på at 

gå videre og trodse alle råd. Da jeg låste døren op kom en sortklædt og sorthovedet 

mand ind og lukkede døren efter sig.  

 

”Er vi alene?” spurgte han.  
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”Ja, det er vi,” svarede jeg.  

 

”Jeg syntes jeg hørte stemmer,” sagde han og granskede mig gennem mørket.  

 

”Jeg taler altid med mig selv, når jeg er alene,” svarede jeg, fast besluttet på at 

beskytte Iole.  

 

”Åh! en vane, som tyder enten på vanvid eller genialitet. Har De ødelagt eller givet 

alle hemmelige dokumenter fra Dem?”  

 

Den maskerede mand havde givet det hemmelige håndslag og løsenet, og jeg 

svarede: ”Jeg har ingen hemmelige dokumenter. Da jeg forlod den sjette grad, 

efterlod jeg alle papirer.”  

 

Det er godt, har de gjort deres testamente, og har de fjernet alle ledetråde til, hvor 

de nu skal begive dem hen?”  

 

Min Gud! det lyder dødsvarslende, tænkte jeg, men uden at vise tegn på ubehag, 

svarede jeg: ”Mit testamente behøver vi ikke bekymre os om, jeg har ikke tilhensigt 

at dø endnu. Hvad angår vor færd, så har jeg ingen anelse om, hvor den bærer 

hen.”  

 

Uden noget svar rejste den besøgende sig, og på hans tegn fulgte jeg efter. Da vi 

gik ud ad døren hviskede han til mig, at jeg skulle låse den, og vi gik med raske 

skridt langs hallen. Ved en forgrening af hallen fik min ledsager øje på M. Durant 

og skød mig ind i et tilstødende værelse, indtil M. Durant var forsvundet. Derefter 

tog han min arm, og vi gik ud gennem gangen over græsplænen og ud gennem en 

sidelåge til en ventende vogn. Han åbnede og på hans tavse tegn steg jeg ind. Han 

hviskede noget til kusken og tog plads ved siden af mig, samtidig med at han trak 

gardinerne for vognens vinduer. Kusken piskede hestene i gang, og vi rullede 

hurtigt bort i natten. Her havde jeg nu, forladende mig på nogle tegn og løsener, 

ladet mig føre bort af en komplet fremmed til - jeg vidste ikke hvad. 
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Død - Liv. 

 
Vognen kørte hastigt af sted i ca. fem minutter, hvorefter den gjorde holdt, og jeg 

hørte nogen, som steg på foran og tog plads ved siden af kusken. Derefter fortsatte 

vi i mindst tre timer uden ophold. Under hele denne færd var min ledsager tavs som 

graven, og den eneste forestilling jeg kunne danne mig om kørevejen, var igennem 

de svingninger vognen gjorde, og at jeg engang hørte, at vi kørte over en bro. 

Endelig standsede vi, og jeg hørte en lav hvisken og straks derpå yderligere en, 

hvorefter vi atter kørte frem for kort efter at standse helt. På samme måde som 

forrige gang fik jeg en hætte af min ledsager, og uden et ord betydede han mig, at 

jeg skulle tage den på. Han trak i den for at se, om den var sat ordentlig på og tog 

derefter min arm, da vi gik op ad en trappe. Under et øjebliks ophold på trappen 

hørte jeg en hviskende samtale, som jeg dog ikke kunne forstå. Vi gik forbi, hvad 

jeg formodede var en dør, og min ledsager slap mig. I stedet blev jeg grebet i begge 

arme af stærke hænder og blev hastigt ført over et lydløst gulv. Nogle minutter 

efter standsede vi pludseligt, og min hætte blev taget af.  

 

Jeg befandt mig nu i et terningformet lokale uden synlige åbninger men i stedet for 

at være sort, som i det forrige tilfælde, var alt her i en blodrød farve. Fire lys som 

brændte med røde flammer, fyldte rummet med et dunkelt og væmmeligt lys. 

Omkring et rødt bord sad tolv personer, men denne gang var de klædt i mørkerøde 

dragter. Den første ting, som tiltrak sig min opmærksomhed, var en kæmpestor sort 

grib, som stod midt på bordet og åd råddent kød af en stor rød skål. Idet gribben åd 

dette frygtelige miskmask, opsteg der en ulidelig stank. Min Gud, tænkte jeg, dette 

er i sandhed sort magi. Den usunde lugt fik mig til at føle mig dårlig, og jeg 

snublede bagover. Da jeg gjorde det, udbrød der et yderst djævelsk grin fra de 

forsamlede individer: Ha! Ha! Ha! En løftede sin hånd - som ikke var en hånd, men 

en stor blodig lab - pegede på mig og sagde med kold og hjerteløs stemme: ”I 

morgen vil din krop blive hans føde.” Og alle rundt om skoggerlo i djævelsk 

munterhed: Ha! Ha! Ha! Ha! blive hans føde, blive hans føde i morgen!  

 

”Stakkels mand,” sagde han i det samme isende tonefald, ”du har en sidste chance 

til at angre din beslutning. Gør brug af den og gå din vej.”  

 

Nu huskede jeg Gracias advarsel, nu tænkte jeg på Iole, den modbydelige stank 

gjorde mig syg, men med en beslutsomhed, som grænsede til desperation, svarede 

jeg: ”Nej! jeg går videre!”  
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Hurtigt som tanken blev hætten atter trukket over mit hoved, og to stærke hænder 

greb mine arme og tvang mig til at springe ca. fyrretyve skridt, hvorefter vi 

pludselig standsede, og hætten blev taget af mig. Jeg befandt mig nu i et rum i 

lighed med det forrige , men det var grønt, og som ved en pludselig forvandling var 

mine ledsager og de som sad omkring bordet, nu blevet klædt i grønt. Mine 

ledsagere placerede mig ved bordets ene ende og satte sig ved siden af mig. Den 

person, som sad lige foran mig, tog nogle papirer frem og sagde til mig: Er du rede 

til eden? Ja, svarede jeg kraftigt. Han rakte papiret til den, som sad til højre for 

ham, og denne tog og læste med dyb og højtidelig stemme: 

 

”Jeg tror på den evige, uforanderlige, ubønhørlige og universelle lov. Jeg tror ikke 

på syndernes forladelse eller på nogen mulighed for at undgå eller sone dem ved 

nogen form for udveksling eller bod. Jeg tror, at enhver ond tanke, ethvert ondt 

ønske, ethvert ondt ord og enhver ond gerning medfører en tilsvarende ubestikkelig 

straf. Jeg tror ikke, at hverken Gud, engle, døden eller helvede kan afværge de 

lidelser, som bliver følgen af alle onde tanker, ønsker og handlinger. Jeg tror, at 

fra det enkleste molekyle i den laveste og mest usunde materie til det højeste 

essens, som opfylder sindene hos de guddommelige væsener, er alt liv. Jeg tror, at 

ethvert atom i mit legeme er fyldt med liv, jeg tror alt er eet liv men at de alle er 

sammenbunden gennem min ubevidste vilje til at arbejde for organismens bedste. 

Jeg tror, at på samme måde, som mit legeme er opbygget af en enorm mængde liv, 

så gælder det samme for den os omgivende luft, den altgennemtrængende æter og 

alle materielle og immaterielle legemer, såvel synlige som usynlige. Gennem og i 

alt dette myldrer det af væsener, både velgørende og skadelige. Jeg har nøje 

overvejet alt dette, jeg forstår, jeg tror, ja, dette forsikrer jeg. Og nu i nærværelse 

af disse mennesker og mine overordnede, sværger jeg højtideligt og forsikrer i 

nærværelse af min udødelige sjæl, i nærværelse af Gud og englene af alle. I 

nærværelse af alle ting, både gode og onde. Jeg sværger, at jeg aldrig i al evighed 

vil, uden tilladelse, afsløre de lærer, personer, symboler og forehavender i denne 

loge, det være sig gennem ord, handling, tegn eller antydninger. Jeg sværger 

desuden, at jeg aldrig vil afsløre tegn, løsner, håndslag, symboler, tidspunkterne 

eller stederne for denne loge og dens medlemmer. Og jeg sværger også, at hverken 

død, tortur, fængsel, pryglestraf, pinebænk, eller ild kan tvinge mig til at bryde 

denne min mest hemmelige og højtidelige Ed. Hør og registrér denne min mest 

hellige ed og bekræftelse, guder, engle, dæmoner, hør! Jeg har svoret min Ed, og 

jeg tilføjer nu med ro i mit sind denne evige påkaldelse: 
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Oh, myldrende liv, som fylder mit legeme, hvis jeg nu eller i evigheden bryder 

denne hellige Ed, så fortær mig. Fortær mine vitale dele! Æd mig op i cancer! Og i 

ødelæggelsens dæmoner, som dvæler i luften, hvis jeg søger befrielse gennem 

døden så grib min sjæl og tving den tilbage til jorden igen og pin den efter eders 

behag, så mit liv i evighed må være opfyldt af elendighed! Således sværger og 

påkalder jeg.” 

 

Oplæseren tav, og en tid var alt stille, hvorefter lederen sagde: ”Menneske, du har 

hørt eden, forstår du den, og underskriver du den?” 

 

”Jeg forstår, accepterer og underskriver den,” svarede jeg.  

 

Lederen rakte papiret over bordet, og da jeg havde læst eden grundigt igennem, 

underskrev jeg den, hvorefter han rakte mig et andet papir og sagde: ”Skriv som jeg 

diktere.”  

 

Jeg tog papir og pen, og han begyndte at diktere: ”Lad det blive kendt for alle og 

enhver, at jeg Alphonso Colono, er træt af dette liv og efter langvarig overvejelse 

har besluttet mig til at drukne mig i Seinen.” ”Stop her!” udbrød jeg og slap 

pennen, ”dette er usandt og bringer vanære over mit navn.”  

 

”Åh!” sagde lederen, ”bryder du dig stadig om omverdenens tanker? Vi troede at 

du havde aflivet alle tanker om Jeg”et, brændte du ikke det sorte kort?”  

Jeg svarede ikke men tænkte, at dette begyndte at blive risikabelt. Men jeg beslut-

tede mig til at tage det som en prøve og tog pennen og skrev videre.  

 

”Underskriv det,” sagde lederen og med en vis tøven gjorde jeg det.  

 

”Underskriv også dette,” befalede han og rakte mig yderligere et papir over bordet. 

Da jeg tog det, så jeg, at det var en check, hvor der stod: Betal til Count Alexander 

Nichosky femhundredtusind francs. 500,000 -  

 

Nu indså jeg, hvorfor Gracias havde advaret mig så eftertrykkeligt. Min Gud! 

sagde jeg til mig selv, hvad han sagde må være sandt - de Hvide Mestre begærer 

aldrig penge. De afviser alle materielle vederlag og belønninger. Er disse personer 

sorte brødre i stjålne dragter? Jeg er allerede gået for langt til at kunne vende om, 

og jeg vil ved Gud fortsætte, hvad der end vil komme. Ja, jeg vil fortsætte, om det 

så skal være til døden. Count Nicholsky! Han er jo den berømte russiske mystiker, 



 98 

som formodes at være den rigeste mand i Europa. Kan det være muligt, at han har 

fået sin formue gennem denne gudløse orden? Lederen lagde mærke til min tøven 

og sagde koldt: ”Nå, skriver de så under?”  

 

”Ja, jeg vil underskrive,” svarede jeg og med en djærv håndskrift gav jeg hele min 

formue bort til en ukendt mand. 

 

”Det er godt,” sagde lederen, ”hvis du dør, behøver du jo ikke dine penge, hvis du 

ikke klarer det, så vil dit sidste brev identificere dit legeme i Seinen.” Med disse 

koldblodige ord gemte han papirerne bort og tog et kortspil frem med sælsomt 

farvede kort. Han blandede kortene og sendte dem bordet rundt, så at andre fik lov 

at blande dem. Da de var passeret rundt delte han dem og lagde dem midt på 

bordet. Alle trak nu et kort, og på et signal vendte de dem, hvorved der opstod en 

dæmpet summen. 

 

”Menneske,” sagde lederen med umenneskelig hårdhed, ”tilhører du noget andet 

okkult broderskab?”  

 

”Ikke det jeg ved af,” svarede jeg.  

 

”Nuvel, broderskab eller ej, du er i alle tilfælde omgivet af usynlige kræfter, og på 

grund af dette giver vi dig yderligere en chance til at trække dig tilbage. Vi vil ikke 

påtage os ansvaret for det, som truer. Gud nåde dig og hende, hvis du ikke klarer 

det!” ”Mand!” råbte han pludselig i en voldsom tone, ”vi bekymrer os ikke om dit 

stakkels elendige liv, men skæbnen siger, at hvis du ikke klarer det, så er vor søster 

Iole dømt.”  

 

”Det vil ikke slå fejl!” råbte jeg gennem sammenbidte tænder.  

 

”Menneske! de elementale kræfter, du opvækker, vil knuse liv og fornuft og gøre 

din søster gal. Opgiv dine planer!”  

 

”Jeg skal nok klare det, jeg tager alt ansvaret for hende på mig, jeg går videre!”  

 

Disse ord var næppe kommet over mine læber, før alt blev sort som natten, og 

rummet fyldtes med sælsomme og frygtelige lyde. Stærke hænder greb mig, og en 

skrækkelig stemme hviskede i mit øre - SPRING! Tvunget, som jeg var, adlød jeg. 

Jeg fandt snart ud af, at vi var i en trang passage. Vi sprang og sprang, og vore 
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fodtrin gav genlyd i stengulvet. Alt var mørkt, men jeg havde nu ikke længere min 

hætte på, og jeg kunne svagt skimte hvælvet over gangen. Efter alt at dømme gik 

det nedad. Vi løb så hurtigt, at mine ledsager snappede efter vejret, og jeg selv var 

næsten total udmattet. Alligevel løb vi videre. Ville vi aldrig standse? Pludselig 

snublede jeg, mine ledsageres hænder slæbte mig, og jeg hørte et eneste ord, udtalt 

med en hul, hånlig stemme - Dø! -  

 

Jeg følte, hvorledes gulvet umiddelbart begyndte at synke nedad, nedad, ind i 

jordens indre. Endelig standsede nedfarten, og da jeg så mig om fik jeg øje på et 

fosforescerende skelet, som stod ved åbningen til en mørk passage. Det bevægede 

sig, og i sin venstre hånd bar det et dødningehoved, som udsendte et rødligt skin. 

Med sin højre hånd gav det mig et tegn til at følge efter. I samme stund, og mens 

jeg tøvede med at følge denne uhyggelige guide, sagde en stemme, som syntes at 

komme fra min mave, klart og tydeligt: ”Følg efter, vend ikke om, bag ved dig er 

tilintetgørelsen, dit eneste håb er at gå fremad. Følg efter!”  

 

Jeg havde nu fået vejret igen efter løbet og rejste mig og forberedte mig på at følge 

efter. Samtidig vendte skelettet sig om, og det syntes, som om det gled fremad 

langs passagen. Luften begyndte at blive fugtig, kold og ildelugtende, men jeg 

fortsatte med at følge efter min frygtelige guide. Pludselig opløstes skelettet som en 

tåge, og jeg var atter alene i det uigennemtrængelige mørke. Jeg vidste knap, til 

hvilken side jeg skulle vende mig, og endnu mindre, hvad jeg skulle foretage mig 

og stod derfor stille. Da talte den indre stemme igen og sagde: ”Fortsæt!”  

 

Jeg strakte hånden ud, så den nåede væggen. Den var kold og slimet. Jeg følte mig 

for og arbejdede mig på denne måde fremad, da væggen pludselig hørte op og jeg 

næsten faldt omkuld på jorden, som pludselig var blevet ujævn. Jeg fandt en sten 

og besluttede mig til at slå mig ned og hvile en stund, men da jeg satte mig på dens 

kolde slimede overflade, kom der en hvæsende lyd, og min hånd berørte en kold 

slangekrop. Jeg rejste mig hurtigt, og i det samme fløj en flagermus forbi mit 

hoved, og en hel flok begyndte at cirkle rundt om mig. Noget nervøs, men endnu 

behersket, tog jeg yderligere et skridt fremad. Luften var nu fuld af flagermus, og 

overalt hørtes hvæsen fra slanger.  

 

”Min Gud!” råbte jeg, ”er jeg fortabt?”  

 

Og atter talte den mystiske røst indeni mig og sagde: ”Vi svigter aldrig de, som 

kalder med et oprigtigt hjerte, og som er vor beskyttelse værdig.”  
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Det styrkede mig, og jeg tænkte igen på mit guddommelige Jeg. Men nu begyndte 

en slange at slynge sig rundt om mine ben, og i et øjebliks skræk gled jeg fremad, 

stødte mod en bjergvæg og faldt ned i en trægt flydende pøl. Jeg sank sagte nedad 

og trods det, at jeg kæmpede imod, sank jeg i til brystet, så til skulderne, til halsen 

og til munden.  

 

”Min Gud! min Gud! har alle virkelig svigtet mig?” råbte jeg, da den 

trægtflydende masse nåede min mund.  

 

Som svar på mit sidste desperate råb ophørte jeg at synke - mine fødder havde nået 

bunden. Jeg blev nu atter rolig i mit sind og begyndte at lede efter et fastere sted. 

”Åh! tak Gud, jeg har fundet det!” råbte jeg, da jeg kunne hæve mig op af den 

limagtige masse, så at den kun nåede mig til brystet.  

 

Jeg kæmpede mig frem, og for hvert skridt blev pølen fastere indtil - oh, rædsel! 

Jeg sank ned i yderligere en heksekedel. Jeg kæmpede voldsomt i denne tykke, 

klæbrige væske, og på den samme måde som før, sank jeg i til munden. For anden 

gang nåede jeg bunden, og det lykkedes mig langsomt og møjsommeligt at arbejde 

mig op til en fastere grund, blot for på ny at blive trukket ned i en anden pøl. Nu 

begyndte sandheden at gå op for mig. Jeg var i gang med at passere en række pøle, 

og så snart jeg var kommet ud af den ene ramte jeg den næste. Oh, barmhjertige 

kraft! Hvor vidtstrakt er den? Hvor længe måtte jeg kæmpe på denne måde? Ville 

jeg aldrig nå den anden side? Igen talte den indre stemme: ”Vær stærk, hold ud.”  

 

Hvor længe jeg kæmpede på denne måde, ved jeg ikke. Jeg kunne ikke gå tilbage, 

for da ville alt være tabt. Jeg var sunket ned i den fjerde pøl, som var mere 

tyktflydende end nogen af de tidligere. Dens overflade var oversået med rådnede 

dele, hvis modbydelige stank næsten kvalte mig. Da jeg, næsten totalt udmattet, 

hvilede mig et øjeblik i dybet, dukkede der et rødt lys op i mørket. Jeg så mig om 

og fik øje på en båd, der nærmede sig. Den havde en eneste passager, og den blev 

ført frem af et sort reb, der virkede, som om det svævede frit i luften, og på rebet 

sad en mængede flagermus. Det røde lys kom fra et kranium, der var anbragt foran 

i båden, og dette lys bevirkede at jeg kunne se, at jeg befandt mig i en stor grotte. 

Da båden nærmede sig, så jeg, at passageren var en rødklædt mand, hvis ansigt var 

rødt, og havde et væmmeligt udseende. Hans røde hue med flagermusvinger gav 

ham et endnu mere ondskabsfuldt udseende.  
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”Fortabte menneske,” sagde han med en stemme, som han vel mente var mild, 

men som skar i mine øren, ”overgiv din sjæl til mig, så den lyder min vilje, og jeg 

vil løfte den ud af dette morads og gøre dig til konge på Jorden.”  

 

Jeg hævede mit hoved tilstrækkeligt til at kunne spørge: ”Og hvem er du, som 

begærer noget sådan, inden du giver mig hjælp?”  

 

”Jeg er nattens konge, Jordens hersker. Materien er mit element, alle materielle 

ting er mine.”  

 

”Gå din vej, svarede jeg, det er ikke dig jeg søger. Ånden er mit element, og jeg 

foretrækker at dø, for døden er blot indgangen til det åndelige liv.”  

 

Uden et ord berørte han rebet, båden drog hastigt videre, og mørket sænkede sig 

atter over mig, og den indre stemme talte højere end nogen sinde: ”Jeg er din Gud, 

din Kristusbevidsthed er med dig. Kæmp videre! kæmp! kæmp!”  

 

Med fornyet styrke vedblev jeg at arbejde mig frem, fast besluttet på i det mindste 

at dø i kamp. Seks pøle havde jeg nu tilbagelagt, og jeg befandt mig i den syvende. 

Om det beroede på min forøgede styrke eller mindre træg væske, ved jeg ikke, men 

efter den fjerde ver pølene blevet lettere at passere. Da jeg nu var kommet gennem 

den syvende og havde nået land. kom der et udråb af taknemmelighed over line 

læber, og jeg standsede for at hvile, men den indre stemme talte: ”Gå videre! Gå 

videre! stands ikke, for det er farligt.”  

 

Jeg stolede helt og fuldt på min indre guide og begyndte at gå fremad, og samtidig 

fik jeg øje på en lysrefleks i bjergvæggen længere fremme. Grotten havde en enorm 

størrelse, og at dømme efter den strækning, jeg havde tilbagelagt nedad, måtte den 

ligge dybt i Jordens indre. Jeg skyndte mig fremad og efter et fremspringende 

klippestykke, nåede jeg frem til en flammende lejrbål. Ved denne sad der en 

skrækkelig grim heks, som ømt kærtegnede en vældig slange, der rullede sig rundt 

om hende. Ilden havde tiltrukket utallige andre slanger og krybdyr, og flagermus 

fløj uafbrudt over den. Da kvinden fik øje på mig, lagde hun sin slange ned og 

hilste med en latter, som var nær ved at få mit blod til at stivne. 

 

”Ha! Ha!” grinte hun og krummede sine finger, der lignede kløer. ”Ha! Ha! igen 

et offer.”  
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Da hun så nærmere på mig ændredes hendes opførsel, og hun begyndte at skælve, 

mens hun vred sine hænder og jamrede sig. ”Mand! mand!” råbte hun, ”gå 

tilbage! gå tilbage! Se på denne gamle heks! For ti år siden var hun en ung, smuk 

prinsesse af kongelig familie. Nu er hun offer for en bande afskyelige mordere!”  

 

Hun så sig omkring, som om hun frygtede, at nogen skulle høre hende, og sagde 

stille: ”Ligesom dig forsagede jeg alt for kundskabens skyld og søgte optagelse i 

det hellige Broderskab, men jeg blev forledt og faldt i hænderne på denne sorte 

orden. Ligesom du, passerede jeg de trægt flydende pøle, men jeg var uvillig til at 

dø. For ti år siden forvandledes mit hjerte til en sten. Sten! Nej mere end sten, til 

diamanthård flint. Men dit ansigt erindrer mig om, hvad jeg var engang. Åh! om de 

får det at vide, er jeg fortabt, men jeg måtte advare dig, for du har rørt mit for 

længe siden fortabte hjerte. Åh! det er bedre at have et hjerte og dø, end at rådne 

op her sammen med disse vampyrer!”  

 

Uden at give mig en chance til at tale lænede hun sig frem mod mig, stirrede på 

mig med sine indsunkne øjne og hviskede: ”Mand, ude i denne gang vil du møde 

dem og de vil befale dig at dræbe et menneske. Ingen kan optages i broderskabet, 

som ikke har taget et menneskeliv, de er sammenlænkede ved blodets bånd.” 

 

”Men,” fortsatte hun med lav stemme, ”du har endnu en chance. De begærede 

dette af mig, og da jeg værgede mig, kastede de mig tilbage til denne grotte for at 

blive levende begravet i Jordens dyb. Åh! hvem kunne tro, at jeg ville tale på denne 

måde, jeg, en forskrækkelig heks, men du har bevæget mig. Jeg har sendt mange 

sjæle langs denne gang, men med dig er det anderledes. Lyt til mig: Jeg har i 

mange år været begravet i dette frygtelige mørke uden en eneste solstråle, men en 

dag opdagede jeg en gang, som leder ud fra dette forfærdelige hul. Den er ikke 

bevogtet, og den er din sidste chance. Jeg risikerer mit liv ved at omtale dette for 

dig. Men åh! hvor mange liv har jeg ikke hjulpet med at ødelægge? Nogle af deres 

helvedes kræfter har gjort mig til deres medforbryder. Blod! Blod! hvor mange liv 

har jeg ikke taget, og hvorfor kan jeg ikke tage mit eget? Du har rørt mit forlængst 

døde hjerte. Hvad, har denne heks et hjerte? Ha! Ha!” 

 

Først nu holdt hun en pause og stirrede vildt omkring sig. Men jeg havde besluttet 

mig til kun at lade mig lede af min indre stemme, og denne mystiske taler havde 

hele tiden under heksens vilde tale gentaget: ”Gå til højre! Gå til højre.”  
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Den talte så højt, at jeg troede, at kvinden også måtte have hørt den, men da hun 

fortsatte med at se sig om, sagde jeg: ”Min stakkels søster, giv mig en fakkel så jeg 

kan lyse mig frem. Jeg agter at gå til højre, for at forenes med broderskabet og se 

til, at de bliver fri fra denne forfærdelige plads.”  

 

”Fortabt! fortabt!” råbte hun og genoptog sit oprindelige udseende, kradsede i 

luften og lo den samme hekselatter. ”Ha! ha! Ja, jeg skal give dig en fakkel, gå ind 

i døden - gå.”  

 

Hun gennede forsigtigt sine slimede husdyr bort og tog et brændende træstykke ud 

af ilden. Idet hun rakte mig det, pegede hun med sine lange benede finger mod 

gangen, og med en hånlatter gennede hun mig videre.  

 

”Gå videre,” sagde min indre stemme og med dryppende klæder styrtede jeg 

videre fremad.  

 

Stien var svær at komme frem ad og havde mange bugtninger. Med faklen lyste jeg 

mig frem og havde sikkert gået i tre kvarter, da jeg kom til en trang hvælvet 

passage, som førte opad. Langs denne gik jeg i omkring et kvarter, da den pludselig 

endte ved en glat væg. Jeg opdagede lidt efter lidt et lille hul nær jorden til højre. 

Det var netop så stort, at jeg med min fakkel foran kunne klemme mig igennem. 

Jeg kom ind i et stort sort rum, hvor nogle sortklædt personer befandt sig.  

 

Nogle fakler oplyste rummet, og da jeg så mig om opdagede jeg en kiste nær en 

fornyelig gravet grav i jordgulvet midt i rummet. Foran kisten og graven sad en 

mand bunden, lig en fange, i en stol. Nu huskede jeg med en følelse af frygt og 

tvivl heksens ord. Var jeg trods alt inde på en galt spor? Var jeg faldet i hænderne 

på det sorte broderskab? Tvivl giver grundlag for skræk, og mens disse tanker for 

igennem mig, gyste jeg, men med en oprigtig appel til mit indre jeg om ledelse og 

styrke, undgik jeg at vise tegn på svaghed.  

 

Giv ham hans klædning, sagde en person, som efter sin dragt at dømme var lede-

ren. En maskeret mand med en sort dragt i hånden gik hen til mig, og lederen 

sagde: ”Kandidat, du har klaret din første prøve, men mange flere venter. Tag de 

nye klæder på.”  

 

Han henvendte sig derefter til manden med klæderne og sagde: ”Til badet.”  
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Jeg fulgte med til et bad i rummets fjerneste ende og tænkte, at de nu endelig 

begyndte at vise mig lidt hensyn, men hele tiden spekulerede jeg over, om de 

virkelig ville forsøge at få mig til at dræbe manden. Efter at have skiftet klæder 

blev jeg ført tilbage, og to personer gik frem og førte mig hen til den bundne mand. 

Samtidig samlede det sortklædte forbund sig omkring mig.  

 

Mens jeg nu stod der foran den bundne mand, hvis ansigt delvist var maskeret, kom 

lederen med en lang frygtelig dolk, mens en anden kom med en blodbestænket 

skål. 

 

”Kandidat,” sagde lederen, ”du har det ærefulde privilegium, at vinde din 

indvielse ved at tilkende retfærdighed til en forræder. Denne mand har mod sin 

hellige ed afsløret vore hemmeligheder for omverdenen. Alle, som han har  afsløret 

disse hemmeligheder til, må nu dø, men han må først bøde for sin forbrydelse, og 

det er dit store privilegium at gøre dette og på denne måde binde dig til os ved 

blodets bånd. Skær hans forræderiske hjerte ud og læg det i skålen her.”  

 

Da han havde endt sin tale, rakte han mig kniven. Jeg havde besluttet mig til, hvad 

jeg ville gøre og rettede mig op i min fulde højde og sagde med kraft og 

værdighed: ”Jeg værger mig ved at tage et menneskes liv, ingen mand må udgyde 

en anden mands blod. Alt liv er helligt og straf er alene forbeholdt Gud.”  

 

En hvæsen steg op fra de forsamlede, og lederen greb fat om kniven, kom hen 

imod mig og sagde: ”Værger du dig? Trodser de vore love og forordninger?”  

 

”Ja, når de står i modsætning til Guds evige love.”  

 

”Så skal du selv dø,” hvæsede han og hævede sin arm for at dræbe mig.  

 

Da et råb lød fra de forsamlede: Stop! Begrav den feje stakkel levende, han er 

værre end forræderen - begrav han! Et dusin stærke hænder greb fat i mig.  

 

”Sandheden er mere end jeg’ et,” råbte jeg, mens de bandt mig på hænder og 

fødder.  

 

En storm af hvæsen mødte mine ord, og jeg blev bundet og kastet i en åbne kiste. 

Alt er forbi nu, tænkte jeg. Jeg var virkelig faldet i hænderne på de onde brødre. 

Havde mit søgen efter sandheden kun været et fantasifoster? Havde min 
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bedrageriske fantasi ledet mig til undergang? Nuvel lad det ske, hvis de 

guddommelige kræfter ikke længere kan beskytte mig, kan jeg da i det mindste dø i 

min søgen efter sandheden. Mens disse tanker for gennem min hjerne, sænkede der 

sig ro og fred over mig. Så glad var jeg over at få lov at dø! Så liflig dog døden 

var! - I deres hastværk knuste de glasset i kistelåget, da de satte det over mig. Jeg 

følte, hvorledes jeg blev løftet op og derefter sænket ned i graven.  

 

Sådan ender alle pjok! hørte jeg, da de begyndte at skovle jorden over mig. Men 

jeg var fuldkommen rolig, en stor glæde fyldte mit hjerte. Alt for Sandheden! Alt 

for sandheden! gentog jeg. Pludselig ophørte jorden at falde over mig, og jeg hørte 

nogle ophidsede stemmer, hvorefter rummet fyldtes af et frygtelig spektakel, og jeg 

blev fri. Da jeg atter stod oprejst, så jeg ikke en eneste sortklædt person inden for 

rækkevidde, alle bar indigofarvede klæder.  

 

”Vi har købt dig fri,” sagde den nye leder. ”Et af vore medlemmer er gået med til 

at udføre din pligt mod de sorte, og du er reddet.”  

 

”Jeg vil ikke, at nogen skal gøre, hvad der påhviler mig, enhver må opfylde sine 

egne forpligtelser,” svarede jeg.  

 

”Vi vil tage det til efterretning,” svarede lederen, hvorpå han henvendte sig til en 

af sine mænd og sagde: ”Vi har reddet ham fra de sorte, han synes at være en 

værdig kandidat. Hvis han klarer vore prøver, vil vi acceptere ham som vor broder. 

Tag og før ham til vort kvarter, giv ham hans kendetegn og find ud af hans 

nummer.”  

 

Øjeblikkelig blev en hætte trukket over mit hoved, og to personer ledte mig frem. 

Nogle minutter standse vi, og da hætten blev taget af, så jeg, at vi befandt os i et 

andet stort værelse med et ildsted i den ene ende.  

 

”Klæd dig af,” sagde min ledsager, da vi var kommet hen til et bord nær væggen. 

Hidtil havde jeg adlydt alle ordre og var stadig i live, jeg besluttede mig derfor 

også denne gang at adlyde den givne ordre og begyndte at klæde mig af.  

 

”Lad os nu tage dit mål,” sagde han og bad mig tage plads foran en mærkelig 

planche, som hang på væggen. Denne planche var dækket af små kvadrater, som 

dannedes af krydsende sorte og hvide linier med en gul baggrund. I kvadraterne var 

der indtegnet bogstaver, symboler, tegn og numre i forskellige farver.  



 106 

 

Jeg stillede mig med samlede fødder og med armene foran planchen, og en mand, 

der netop nærmede sig, og som bar en hvid firkantet hat, tegnede min konjektur ind 

på diagrammet.  

 

”Hvordan er hans mål?” spurgte lederen, da jeg trådte til side.  

 

De sorte linier viser, at de fire længder, der udgør hans højde, er lig med de fire 

længder, der udgør hans bredde, og han er derfor et perfekt kvadrat. De hvide linier 

siger, at de syv, som udgør hans højde, står i nøjagtig proportion til de, som udgør 

hans bredde, og han er derfor kvadraten af syv, eller niogfyrre.  

 

”Det er godt tag dine klæder på,” sagde lederen.  

 

Regnemesteren var nu gået hen til ilden, og lederen fortsatte: Dine mål er 

acceptable, men vi må brænde dit nummer ind i armen. Kan du holde din arm stille 

gennem viljestyrke? 

 

”Tag dit brændejern frem,” svarede jeg i fuld tillid til min viljestyrke.  

B 

rændemærkeren gik hen imod mig med et glødende jern, og jeg lagde min arm på 

bordet. Mærk ham med tallet syv, befalede lederen, og i følge hans kommando 

trykkedes det rødglødende jern mod min arm. En brændende smerte for igennem 

mig, men med knyttet næve holdt jeg armen ubevægelig. Inden han nåede at 

fuldende tallet, blev der råbt: ”Stop!” Brændemærkeren trak sig tilbage, og lederen 

rejste sig.  

 

”Hvem befaler således?” spurgte han.  

 

”En budbringer fra kongen,” svarede en hvidklædt person, som nu trådte frem og 

rakte lederen et brev.  

 

”Hvem informerede ham før tiden?” spurgte han og vendte sig til budbringeren.  

 

”De hemmelige ledelser, som formidler alle tanker,” svarede budbringeren.  

 

”Kandidat,” sagde han, idet han vendte sig mod mig, ”du er tilsagt til at træde 

frem for kongen. Hans budbringer vil vise dig vej, følg ham.”  
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På et tegn fra budbringeren rejste jeg mig og fulgte efter ham. Vi gik lige mod den 

glatte væg, men da vi nåede den, åbnedes en løndør, og vi gik ind i et lille værelse, 

som var holdt helt i hvidt.  

 

”Tag de sorte klæder af og ifør dig de hvide,” sagde min ledsager, mens han 

åbnede et skab, som var fyldt med hvide silkeklæder, der duftede af parfume.  

”Intet som er sort kan krydse floden og træde frem for kongen.”  

Åh! tænkte jeg det begynder at lysne. Da jeg tog mine sorte klæder af og i stedet 

tog de hvide, bløde og behagelige på, overskylledes jeg af en ubeskrivelig 

lykkefølelse. Mit hjerte syntes at brænde med en fortærende ild, og skønt jeg ikke 

havde spist i flere timer, følte jeg mig stærkere og stærkere. En luftig lethed fyldte 

min krop, og da jeg så ned ad den, opdagede jeg, at den var perlemorshvid. Da jeg 

var færdig med at klæde mig på, gik vi ud af værelset og kom ind i en stor bred 

grotte, som var fylds med et strålende lys. Den var ufattelig stor, og grunden under 

os bestod af gyldent sand, som var tæt bestrøet med sneglehuse, og foran os flød en 

strid flod med krystalklart vand. Den fjerne strand var indhyllet i en hvid tåge og da 

jeg lyttede, kunne jeg høre lyden af et vandfald.  

 

”Kandidat,” sagde budbringeren, ”det er den sidste flod. Du må krydse denne 

strøm i en båd uden årer. Hvis din tro på sandhed og retfærdighed er stærk, og du 

ikke tvivler på, at de rene og gode beskyttes, vil du kunne passere over, for de hvide 

brødre svigter aldrig dem, som med rene hjerter forlader sig på deres beskyttelse. 

Men hvis du tvivler, hvis din kærlighed til sandheden og renheden ikke er 

tilstrækkelig stærk, vil du følge med strømmen og styrte ned i vandfaldet, hvis drøn 

du kan høre. Er din tro på retfærdigheden og sandheden stærk? Er din kærlighed 

stærk og ren? Vil du passere over?” 

 

Da han var færdig med at tale, nåede vi en hvid båd, som lå optrukket på flodens 

sandstrand, og jeg svarede: ”Ja, jeg vil passere floden, jeg tror, at renheden i mine 

motiver vil tiltrække sig Mestrenes beskyttelse.”  

 

Min tro var i sandhed stærk, og en altomfattende kærlighed opfyldte hele mit 

væsen.  

 

”Ædle broder af i morgen,” sagde min ledsager, da han skød båden ud i vandet, og 

jeg satte mig i den, ”måtte dit hjertes renhed og dine tankers kraft nå beskytterne.” 

Med disse ord gav han båden et kraftigt skub, som sendte den langt ud i strømmen.  
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Budbringeren var knapt kommet ud af syne, førend spørgsmålet om, hvorledes jeg 

skulle kunne krydse denne stride strøm uden årer dukkede op. Men umiddelbart 

stod svaret klart i mit sind. Guderne og Mestrene giver deres børn beskyttelse, hvis 

de er værdig til det. Denne tanke gjorde mig rolig og ligeglad under færden ned ad 

strømmen. Jeg lå stille i båden og glædede mig over den ekstatiske kærlighed, som 

fyldte mig. Drønet fra vandfaldet blev kraftigere og strømmen blev hastigere og 

hastigere, men hensunket, som jeg var i det indre lys, bekymrede det mig ikke. 

Båden skød fremad, som om den havde liv, og rystede voldsomt, men jeg var 

hensunket i subjektive drømme og blev ikke forskrækket. Pludselig fyldtes luften 

af en akkord af himmelsk musik, som overdøvede drønet fra vandet. Mine øjne 

havde været lukkede, men jeg så nu op og - se! Det strålende lys, som omgav mig, 

var fyldt med engleansigter. Jeg satte mig op, og da jeg så mig omkring, fik jeg øje 

på en hvid båd, som hurtigt nærmede sig. Den blev trukket af engle med et gyldent 

reb, som var smykket med blomster, den kom nærmere og nærmere, og alle sang i 

kor - Kærlighed, Broderskab og Sandhed. Og se! Da jeg kigger nærmere, får jeg 

øje på en dronningagtig person, som læner sig frem i forenden af båden, og - 

himmelsk glæde! Det er min elskede Iole. Hun når min båd, standser den med et 

gyldent anker og rækker sin hånd ud for at hilse på mig. Endnu engang var jeg 

blevet reddet på afgrundens rand.  

 

Jeg var nu ikke længere blind, mine åndelige evner var vågnet, og i bevidstheden 

om min ret til at elske hende som en broder i hendes egen sfære, gik jeg over til 

hende og tog hende i mine arme. Et ømt kys bekræftede denne rene forening af to 

sjæle. Lyden fra vandfaldet døde bort, idet båden, trukket af usynlige hænder, 

hastigt gled frem over vandet.  

 

”Min ædle broder, besejrer af alle jordiske ting,” sagde hun ømt.  

 

”Min elskede søster, dronning af kærlighed og godhed,” svarede jeg med mit 

hjertes hele glød.  

 

”Vi elsker, som Gud mente, at alle skulle elske,” hviskede hun. 
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Det Hvide Broderskab. 

 
Tiden er i sig selv en illusion, den afhænger af bevidsthedens tilstand. Dengang jeg 

kæmpede i de sorte pøle, føltes hvert øjeblik som en time, og hver time som en 

dag. Det samme gælder for dem, som ene og alene ofrer sig for de jordiske ting, og 

hvis tanker er sanselige af natur. Lykkens hemmelighed ligger i at glemme sig selv, 

og enhver fornøjelse, som medfører dette, giver lykkefølelse. Men den lykke, som 

kommer fra en viljebetinget og bevidst glemsel af Jeg’et, overstråler alt andet og 

medfører en bevidsthedstilstand, hvor fornemmelsen af tid er borte.  

 

Da båden blev trukket frem over vandet, opslugtes vi af hinandens kærlighed. Mit 

hjerte var nu, ligesom hendes, kommet i samklang med den himmelske sjæls 

vibration, og den lykke, som opstår deraf, kan ikke beskrives. Vore tanker droges 

atter tilbage til jorden, da vor båd standsede ved strandbredden. I samme øjeblik 

forsvandt de okkulte evner, som havde afsløret æterens beboere for mig, og jeg 

kunne ikke længere skue mysterierne i den usynlige verden. Men Iole var stadig 

hos mig, og da jeg så op, fik jeg øje på en gruppe hvidklædte mennesker, som stod 

rundt om båden.  

 

”Stig op broder, dine prøver er overstået, og du har vundet en lysende sejr,” sagde 

Iole.  

 

Hånd i hånd steg vi ud på strandbredden. Den hvidklædte skare havde blottet deres 

hoveder i ærefrygt for vor kærligheds hellighed. En smuk kvinde kom imod mig, 

og et råb af glæde undslap mig.  

 

”Kærlighedens triumf,” råbte jeg, ”det er min for længst mistede søster 

Esmeralda!”  

 

Hun var nu guddommelig smuk. Som alle omkring os afslørede hendes ansigt 

hendes åndelige kraft og kærlighed.  

 

”Min ædle broder,” sagde hun, idet jeg omfavnede hende, ”jeg sagde jo at vi 

skulle mødes igen, men hverken du eller jeg havde drømt om et møde som dette.”  

 

”Min kære søster,” svarede jeg, ”dette er i sandhed en lykkelig overraskelse, men 

må jeg spørge, om du har noget at berette om vore forældre?”  
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”De lever,” svarede hun med et glad smil, ”men de er kommet endnu længere, de 

er medlemmer af Den Tredie Grad, og vi vil møde dem der. Men min broder, vi to 

har mødt hinanden  endnu før, end du regner med.”  

 

”Når og hvor?” spurgte jeg forundret.  

 

”Som den enkle sigøjnerpige Rahula, du traf i balsalen.”  

 

”Åh, det forklarer din tavshed og generthed, da du stod ved siden af den statelige 

tyrk. Men hvorfor skjulte du din identitet?”  

 

”Det var mig forbudt at give mig til kende for dig, eftersom du havde prøver, som 

du skulle gennemgå, og desuden var det også en prøve for mig.”  

 

En gammel mand med et ædelt udseende, som havde langt gråt skæg og et bredt 

guldbælte om livet, trådte nu frem, bøjede sig og sagde med mild og venlig 

stemme: ”Broder lad dine søstre føre dig til det kongelige kammer.”  

 

Mens han talte, gjorde han tegn til de øvrige, som alle stillede sig op i lige linie og 

dannede på den måde en trekant med lederen i spidsen og med Iole, Esmeralda og 

mig i midten. Hvilken forandring var der ikke sket, siden jeg havde taget den hvide 

klædning på. Alt var nu smukt, og alle mine prøvelser lå nu i det forgangne. Vi gik 

gennem grotten og gik ind i en bred, hvælvet gang, der havde marmorvægge, og 

som var med guld og sølv. Alt var oplyst med et behageligt lys fra en usynlig kilde, 

og jeg kunne ikke skjule, at jeg var forundret over mine brødre og søstres skønhed 

og deres lyse, strålende ansigter. Halvdelen af dem, som udgjorde min eskorte, var 

kvinder, og mens vi marcherede hen ad gangen sagde Iole: ”Du ser nu mennesket, 

som Guds ypperste skabning, hvor et fuldkomment legeme er i harmoni med sjælen 

og ånden.”  

 

”Ja,” sagde Esmeralda, ”og du kan nu bedre forstå storheden i den filosofi, som 

lærer, at det var for udvikling af fuldkomne mennesker, at Universet blev skabt.”  

 

”Ja,” svarede Iole, ”det er Guds hensigt at ophøje menneskene, og derfor burde 

menneskene lovprise Gud.”  
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Så, svarede jeg, at hvis menneskene gør deres pligt mod hinanden, opfylder de også 

deres pligt over for Gud.  

 

Vi var nu nået frem til en forgyldt port, som åbnedes for os, og si trådte ind i et 

stort lokale, som var sekskantet, og som havde et pyramideformet tag, højest oppe 

langs væggene var der en gylden frise, som viste Zodiakens tolv tegn, og på den 

anden side af lokalet, midt for den port vi lige var kommet igennem, var der en 

hvid trone, og midt i den sad en mand i en gylden stol. Han syntes at være 

midaldrende, og hans bemærkelsesværdige smukke ansigt var skægløst. Dette gav 

ham et ungdommeligt udseende, mens hans ansigtstræk viste, at han var en tænker 

og en gammel mand. Hans hoved var prydet med et rigt, lokket og gyldent hår, og 

hans øjne lyste med glans, som var endnu mere vidunderlig end hos mine 

ledsagere. Den løst siddende græske klædedragt, han bar, afslørede hans fuldendte 

mandlige skikkelse.  

 

Til højre for kongen sad en mand, som lignede Apollo, hans skikkelse var også kun 

delvis skjult af en folderig klædning, og den synlige del af hans legeme var i 

sandhed et symbol på styrke og kraft. Han repræsenterede åbenbart Solen, for hans 

hånd hvilede på et rundt skjold med et punkt i centrum og en periferi af guld.  

 

Til venstre for kongen sad en kvinde, hvis skønne træk var vidunderlige at skue. 

Hendes øjne var mørke og det brune hår gav en virkningsfuld kontrast til hendes 

perlemorshvide, fuldkomne skikkelse. Hendes velformede hænder hvilede på en 

stor sølvhalvmåne, så hun symboliserede åbenbart Månen. Vi gik tværs over det 

hvide marmorgulv og hen til et langt hvidt bord, som stod foran tronen. Jeg tog 

plads lige over for kongen, mens Iole og Esmeralda satte sig på hver sin side af 

mig. Alle kvinderne tog plads på den venstre side og mændene på den højre. Jeg 

lagde mærke til, at det var konstellationen Leo (Løven), som var anbragt over 

tronen, og i den var Solen og Månen i nær konjunktion.  

 

Alle havde hidtil været tavse, men nu rejste lederen sig, og efter en bøjning for 

kongen begyndte han at tale:  

 

”Høje ædle konge, endnu en stjerne er steget op, yderligere et barn er blevet født 

til deres kongerige, og vi har ført han hid, for at han kan modtage deres velsignelse 

og deres optagelse.”  

 

Mester-kongen bøjede sig med et smil og talte til mig med mild stemme:  
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”Kære broder, jeg byder dig med glæde velkommen til det sande broderskabets 

kongerige. Det forhøjer vor glæde at se endnu en, som slutter sig til minoriteten. Vi 

hilser dig alle som vor broder.”  

 

Som svar på hans ord så alle på mig og råbte i kor: Vor broder, vi hilser dig som 

vor broder.  

 

Hvor ulig var ikke denne konge fra alle jordiske konger tænkte jeg, han hilser mig 

som en broder og mener ikke, at et smil og venlige ord er uforenelig med strenghed 

og kraft. Og nu, uden højlydte tilråb eller vidtløftige fagter, lænede han sig frem i 

sin stol og talte med en rolig, oprigtig og sjælsopløftende stemme:  

 

”Broder, specielle forklaringer og instruktioner vil blive givet dig af forskellige 

lærere, men jeg vil nu forklare dig det grundlag, på hvilket vi bygger vort tempel. 

Der findes én Gud, eet menneske eet broderskab, én sandhed, disse er vore 

hjørnestene, på dem bygger si videre. Gud er den uendelige og 

altgennemtrængende ånd, formløs, evig og ufattelig for alle undtagen for sig selv. 

Mennesket er en individualiseret skabning af Gud. Et centrum i den Uendelige 

Essens, omkring hvilket ånden vibrerer, og gennem hvilke den strømmer frem og 

åbenbarer sig i formverdenen. Det eneste broderskab er menneskeheden, summen 

af den guddommelige aktivitets individualiserede centrum, som, skønt de virker 

som var de adskilte, dog i sig selv er et og samme liv og essens. Sandhed er den 

fuldstændige, selvbevidste indsigt om Gud i dennes individualiserede 

manifestation, og den oplysning, som er en følge heraf. Gud forstår alle sandheder, 

og mennesket, som er Gud indivisualiseret, kan forstå al sandhed gennem den 

iboende gnist. Han sluttede sin tale, men den forunderlige magnetisme, som 

ledsagede hans ord, forblev en tid, og en dyb stilhed rådede. Betydningen af ordene 

kan ikke gengives, så de kommer til deres ret på tryk, lyden ejer en kraft, som det er 

umuligt at nedtegne.”  

 

Lederen rejste sig, bøjede sig atter respektfuldt for kongen og tog en hvid æske 

frem fra sin dragt. Han rystede den i sin hånd og kastede fire terninger ud på 

bordet. Han rystede og kastede tre gange, hvorpå han vendte sig mod kongen og 

sagde: ”Kastene har givet summen enoghalvtreds, og hver gang er summen sytten. 

De usynlige kræfter, som styrer disse kast, viser, at vor søster Iole skal formidle 

instruktionerne.”  
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Han vendte sig til Iole med en bøjning. Hun trykkede min hånd, rejste sig og med 

en graciøs og ærbar bøjning for kongen og lederen, sagde hun til mig: ”Er min 

broders nummer niogfyrre?”  

 

Jeg så på lederen, og han nikkede, svarede jeg: ”Ja, det er det.”  

 

”Da,” sagde hun, idet hun henvendte sig til kongen og lederen, ”er betydningen af 

dette valg åbenbar. Enoghalvtreds plus niogfyrre er det samme som kvadratet af ti, 

hvis betydning alle kender.”  

 

Lederen så på kongen med et spørgende blik, lænede sig atter frem og sagde til 

mig: ”Broder, de usynlige kræfter siger, at du ønsker at opnå endnu højere grader, 

er det sandt?”  

 

”Jeg stræber efter at nå de højeste højder, ja, min sjæl stræber til og med efter 

guddommelighed,” svarede jeg med en forunderlig fred og indre styrke.  

 

Uden at svare gav kongen lederen et tegn, og han og Iole satte sig igen. Den 

letpåklædte Apollo til højre talte nu:  

 

”Jeg repræsenterer Solen, livets symbol, vitalitetens centrum og hjertet for den 

essens, som pulserer gennem alle, der opholder sig inden for vort solsystems 

grænser. Jeg er ånden i dens virken og manifestation i materien, men mit tegn 

tilslører et mysterium og har to betydninger, lær denne hemmelighed og du skal 

aldrig dø.”  

 

Han tav, og kvinden til venstre talte nu med klar og vellydende stemme:”Jeg 

repræsenterer Månen, den subtile materies symbol, den substans, som er 

nødvendig for form og vækst. Jeg er åndens formidler og det grundlag uden hvilket 

den ikke kan virke. Også mit tegn tilslører et mysterium og har to betydninger, lær 

denne hemmelighed og din fuldkomne skikkelse vil bestå.”  

 

Hun tav og kongen talte atter: ”Helt siden vi mødtes i søjlehallerne i Theben og 

Memfis har Osiris og Isis været med os, og din fuldkomne og harmoniske forening i 

dem vil gøre dig til Horus.”  

 

Mens han talte, løftede alle deres blikke til stjernebilledet over ham. Da jeg også 

gjorde det, så jeg, at en violet tåge dækkede det. Den substans, som omsluttede 
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tegnet, syntes at være fyldt med gyldne atomer, som levede og vibrerede. Tågen 

opløstes et øjeblik efter, og da tegnet atter var synligt, var Solen og Månen der ikke 

længere, men et gyldent skjold med et hvidt kors. Mens jeg undrede mig over med 

hvilke mærkelig mekanisme, dette fænomen blev udført, rejste lederen sig og 

beordrede: ”Til studiesalen!”  

 

De forsamlede rejste sig straks, og med en afskedsbøjning for kongen marcherede 

vi i dobbelt geled fra salen. Vi gik gennem en gang med samme udseende, som den 

tidligere, indtil vi kom frem til et andet lokale. Frisen i denne sal udgjordes også af 

en Zodiak, men med bevægelige planeter i de forskellige stjernebilleder, hvor også 

de største stjerner var taget med. Væggene var fyldt med mystiske symboler og 

cirkler, trekanter, kors, kvadrater, linier, punkter, bogstaver, allegoriske scener og 

tal. I salens fire sider var der fire imponerende statuer, som forestillede en gylden 

løve, en mand af elfenben, en enorm ørn og en okse. Midt i salen var der et langt, 

lavt bord, som vat tilvirket af en eneste solid marmorblok, og på dette bord var der 

kubusser, sfærer og lignende symboler. Der var to kunstværker, som var specielt 

mærkelige. Nær bordets ende stod en solid kubus af det sorteste marmor. Over den 

og båret oppe af fire søjler, som hvilede på kubussens overside og pyramidens 

basis var der to forunderlige figurer nær ved en grøn tråd, som forbandt pyramidens 

med kubussen. Den ene var en dæmonisk dværg, som var forfærdiget i et rødt, ja 

blodrødt materiale, og som med et lumsk blik og ondskabsfuldt ansigtstræk 

forsøgte at hugge tråden over med et blodigt sværd. Den anden figur var en i 

elfenben udført mand med et ædelt udseende. Med ansigtstræk, som udtrykte svære 

smerter forsøgte han at holde den dæmoniske og monstrøse dværg tilbage med sine 

bare blodige hænder og arme. Dette kunstværk fascinerede mig umådeligt, indtil 

Iole førte mig til et lige så mærkeligt symbol ved bordets anden ende.  

 

Det var en figur af en perlemorshvid mand i naturlig størrelse, som var korsfæstet 

på et sort kors. Omkring og over ham snoede der sig en vældig slange, som fra sin 

krop udsendte et rødt, fosforscerende lys, samtidig med at den drak det blod, som 

virkelig dryppede fra den martrerede mands sår. Mandens årer var opsvulmede, og 

hver fure på hans krop afspejlede tortur, men skønt hans ansigt var plaget, opviste 

han et forunderligt mod. En gysen gennemfor mig, og da jeg vendte mit blik bort, 

fik jeg øje på en mediterende Buddha, som sad på en kæmpestor lotus af perler. 

Det fredfyldte udtryk i dette mediterende ansigt stod i skarp kontrast til den 

torterede mand på korset. Alt dette havde jeg nået at beskue på få minutter.  
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Vi standsede nu ved bordets tomme side, og på et tegn fra lederen gik en 

midaldrende mand med langt brunt hår og svagt krøllede moustache frem fra de 

forsamlede og talte til mig:  

 

”Broder de prøver du har gennemgået, er ikke betydningsløse, og når de er blevet 

forklaret, vil de uden tvivl for altid stå som ætset fast i din erindring.”  

 

Mens han talte pegede han på en stor grib, som var udskåret i sort materiale og stod 

nær ved ham på bordet.  

 

”Siden vi forlod det forsvundne Atlantis for et nyt hjem i pyramidernes land, har 

gribben, som tilintetgører af alt, hvad der er fordærvet og råddent, været symbolet 

på en hellig kraft. Ægyptens indviede ypperstepræster anvendte ikke gribben uden 

grund, og i lighed med Prometheus må enhver, som træder ind her, lade denne 

kraft fortære deres lever, han må forhindre dens vækst eller bindes til klipperne for 

at udstå pine og elendighed.”  

 

Han gjorde en pause, for ligesom at lade ordene indvirke på mig og fortsatte så: 

”Ingen kan træde ind her, som ikke har dræbt alle egoistiske tanker og ethvert 

livsbegær. Prøven, som skulle måle din stolthed og livslyst, viste os  dit standpunkt. 

Da vi begærede din formue, tøvede du. Der findes blandt os nogle, som kan se din 

aura, og dine tanker var ikke skjulte. Du skal vide, at her kan ingen ond tanke 

skjules, sjælen er her ligesom en åben bog. Du skal også vide, at tvivl er som kræft 

og den er altid ophav til frygten. Ikke tvivlen på en ting, tro eller dogmer, men 

tvivlen på det guddommelige og sandhedens og retfærdighedens overlegenhed. 

Den, som ikke tvivler på disse evige principper, er altid tro mod lyset, og hvad der 

end sker, så ved han, at han til sidst vil sejre og triumfere over alting. Du skal også 

vide, at vi ikke har behov for dine penge, det vi behøver, kan vi skaffe gennem vor 

indsigt i naturens kræfter.”  

 

”Hør nu forklaringen og betydningen af dine andre prøver. Da du havde klaret 

prøven på selviskhed og aflagt dine ambitioner, var du at betragte som mennesket 

før Adam. Mennesket var dengang et himmelsk væsen, rent og uskyldigt, men 

manglede kundskab. Drevet frem af en indre intuition, som vagt fortalte om de 

indre, men endnu latente evner, stræbte han efter kundskab og erfaring. Denne 

stræben afstedkom en kortvarig oplysning, og da han nu så ud i rummets strålende 

vidder, trådte en vision frem om, hvad han kunne blive. Bagved en sort og 

stinkende pøl, som var indhyllet i mørke røgskyer og giftige dampe, så han en 
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strålende sfære, hvor mennesker, der engang havde været som han, havde udviklet 

sig til fuldkommenhed og var blevet Guder, som havde erfaring om både ondt og 

godt, og som var blevet mestre over tankens og viljens kræfter. Det næsten sovende 

lys hviskede til ham og sagde: Væsen, det står i din magt at nå op til deres niveau, 

vide alt og være bevidst om kundskaben. Men for at nå dette lys må du trænge 

igennem denne pøl af mørk materie, stige ned i dens dyb og besejre alle dens 

frygtelige uhyrer. Det er kun ved at prøve at opholde dig i en ond verden, at du kan 

lære, hvad ondskab er, og det er kun gennem denne kundskab, at du kan lære at 

kende og forstår det gode. Jeg ejer ingen kundskab og forstår det gode. Jeg ejer 

ingen kundskab og forstår ikke betydningen af deres ord, svarede det åndelige 

væsen den tilskyndede ånd, men noget inde i mig siger, at jeg bør lytte til dem, og 

hvis de fører mig ud på denne rejse, så stoler jeg på deres hjælp. Da svarede det 

indre lys: Oh! væsen! Jeg vil dele med dig af mig selv og gøre dig viis og 

guddommelig, jeg formaner dig ikke blot til at gøre denne rejse, men jeg giver dig 

også det løfte, at jeg vil gå med dig gennem denne uhyggelige materiepøl. Hvis du 

bare vil stole på mig, så vil jeg altid beskytte dig og lede dig til friheden på den 

anden side. Men inden du starter på denne rejse, så lyt til min advarsel. To veje 

leder gennem denne frygtelige malstrøm. Den ene er lige og ikke alt for farlig, den 

anden snor sig og har mange fælder, der gør den meget farlig, og som er årsag til 

megen lidelse. Den første betrædes af dem, der tager mig som leder og lærer sig 

ledelsens natur ved at identificere sig med de lidende, men som ikke selv forårsager 

lidelse, eftersom de undgår de årsager, der medfører lidelse. Mange af de, der 

stoler på mig, taber mig af syne, når tågerne sænker sig over dem, og når de ikke 

længere hører min røst, lader de sig forlede af de tillokkelser som altid frister dem, 

så de slår ind på en anden vej. Når de er blevet ledet vild, kan de synke så dybt, at 

jeg ikke længere kan nå dem, de dør da, og deres materie vender tilbage til naturen 

og absorberes af altet, og jeg vender tilbage for at hjælpe et andet væsen over. For 

ser du, himmelske væsen, jeg søger individualitet, men det er kun ved forening med 

en som dig, at jeg kan nå dette mål. Du giver dig til mig og jeg giver mig til dig, og 

sammen vil vi foretage vor rejse. Som adskilt væden mangler de fornuft, og jeg er 

formløs essens. Slår vi os sammen, får jeg individualitet af dig, fornuft og 

kundskab.”  

 

Taleren tav, hans dybe og alvorlige ord havde rørt min sjæl og vakt min intuition, 

og denne åbenbarede for mig den skjulte betydning af hans ord. Iole forudså 

tydeligt, hvad han derefter ville sige, hun greb min hånd og holdt den, da taleren 

fortsatte:  
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”I den universelle udvikling leder to veje frem til Nirvana, og på samme måde 

leder to veje frem til denne sal. Din kære søster forsøgte at føre den hertil ad 

kærlighedens og lysets vej, men som de fleste gik du vild og blev tvunget til at tage 

den mørke og nedadgående vej gennem Jordens indre. Et skelet, som symboliserer 

åndens død i materien, ledte dig, indtil du nåede den jordiske dynd og faldt ned i 

pølen. Men du havde ikke fuldstændigt tabt din indre af sigte, og ved at lytte til dets 

stemme, sejrede du, havde du ladet dig forblinde af din frygt og tvivl og ikke lyttet 

til din indre røst, ville din sjæl have været fortabt. Da materiens konge fristede dig, 

forsagede du dit liv og de verdslige ambitioner. Dette var din sejr, for du begyndte 

derefter din opstigende, og ånden gav dig styrke. Du skal vide, oh, aspirant, at 

ambition og kærlighed til livet er de passioner, som binder sjælen til jorden. 

Menneskene priser ambitionen, og i dens navn forsøger de at retfærdiggøre deres 

selviske jagt efter penge og berømmelse, men hvad er den selviske ambition 

sammenligning med den ædle ambition at glemme jeg”et og arbejde for 

menneskeheden? Din død gav liv og kraft, du kom gennem pølen og traf heksen. 

Det var sandt, hvad hun sagde, at du måtte dræbe en mand, ingen kan træde ind 

her, som ikke har gjort det, men den mand er det lavere jeg. Da du lyttede til dit 

højere Jeg og værgede dig ved at tage et menneskeligt liv, dræbte du dit lavere jeg, 

du lagde det i graven og begravelsen gav dig fred. Freden medførte opstandelse til 

et højere plan, og din ånd tog herredømmet i den form, der tidligere havde været 

som en grav, men som nu var  et lydigt instrument for det højere Jeg. Den vej du 

trådte ind på, ledte nedad, og den vej på hvilken du vendte tilbage, førte opad. Jo 

længere du kom ned, desto mørkere blev det, og  jo højere du kom op, desto 

stærkere blev lyset omkring dig. Og nu byder vi dig velkommen som broder af den 

store grad.”  

 

Han tav og alle omkring os sagde i kor: Vær hilset vor nyfødte broder! Vær hilset 

vor nyfødte broder!  

 

Taleren indtog atter sin plads, og den grånende leder bøjede sig for Iole og gjorde 

tegn, hvorpå de forsamlede umiddelbart efter delte sig op i par og fjernede sig.  

 

”Jeg overlader dig nu til den anden søster,” sagde Esmeralda og gik sin vej med 

en høj blond broder.  

 

”Hvad er målet?” spurgte lederen, da han gik forbi Iole.  

 

”Loven skal herske,” svarede Iole hvorpå han gik og efterlod os alene i salen.  
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”Nu, min broder, vil jeg forklare nogle af symbolerne. Men husk, at nogle af dem 

har mere vidtrækkende betydning, end hvad der kan beskrives selv i de største 

bøger, og disse symboler har mange nøgler og derfor mange betydninger.”  

 

Mens hun talte, ledte hun mig hen til den hvide pyramide, som var fæstet til den 

sorte kubus med en tynd, grøn tråd.  

 

”Husk talerens ord og betydningen af dette symbol bliver klart,” sagde hun, mens 

jeg i tavshed betragtede dette forunderlige arbejde.  

 

”Den hvide pyramide symboliserer det højere Jeg, pilgrimsfærdens ånd Den sorte 

kubus symboliserer menneskets lavere del, eller det himmelske væsen, efter at det 

er sunket ned i materien. Væsenet er sunket så dybt, at kun en tråd forbinder det 

med dets højere Jeg, og de lidenskaber og begær, som materien forårsager, og som 

symboliseres af den røde dæmon, vil adskille også denne skrøbelige forbindelse og 

tilintetgøre sjælen. Den hvide figur symboliserer ånden, i den form den antager i 

materien, og den kæmper for at bevare denne lænke, skønt den ved at gøre det 

forlænger sine lidelser. Men hellere det end at begynde på en ny pilgrimsfærd, 

hænger ånden fast ved sin synkende krop til det sidste og håber på, at det skal 

lykkes at føre den tilbage til den vej, hvorfra den har forvildet sig. For ser du, det 

væsen, som har forenet sig med ånden for denne pilgrimsfærd, har en egen vilje, 

som ånden ikke har magt over. Ånden hersker på sit eget plan, men kommer så at 

sige i afhængighedsstilling, når den korsfæster sig i materien. Striden virker ulige, 

den hvide mand har ingen andre våben end sin overtalelsesevne, som 

lidenskaberne dog ikke giver efter for, og dværgens grumme sværd hugger 

uophørligt med hans blødende arm, som snart vil give efter, hvis smerten straks 

helede den. Se hvilke plager hans ansigt udtrykker! Mange mennesker lader på 

denne deres lidenskab og begær tortere deres højere natur, indtil dæmonen sejrer, 

tråden hugges over, og sjælen fortabes.”  

 

Hun gjorde en kort pause, og jeg spurgte: ”Men, Iole, kan noget i det hele taget 

fortabes?” 

 

”Ikke grundbestanddelene,” svarede hun, ”både ånden og materien er evige og 

kan ikke tilintetgøres, men deres indivisualiserede eller specielle kombinationer 

eksisterer kun så længe, som den vilje, der regerer over dem, vil det. Ved denne 

adskillelse af det lavere menneske fra det højere eller ånden fra materien, vender 

ånden tilbage til den Universelle Essens og materien til den universelle materie. 
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Men den individualitet, som deres forening gav, er gået tabt. Du skal vide, at den 

okkulte lære om, at menneskene kan fortabe deres sjæle er noget videnskabelig, 

hvis den forstås til bunds. Alle sjæle opnår enten åndelig individualitet og går 

videre til guddommelig fuldendelse eller tilintetgøres. Der lever mange mennesker 

på jorden, som har mistet deres højere sjæl, det er de uhyrer, som af og til opstår, 

og som oprører verden med deres ondskab. Men dette stadium af sjælen er 

omfangsrigt, lad os gå videre til de andre symboler.”  

 

I nærheden af os lå en stor, sort kubus, og da vi kom hen til den sagde hun:  

 

”Denne sorte kubus symboliserer de fire elementer eller principper, som udgør det 

lavere menneske. Det er jord, vand, ild og luft, eller den essens, som disse ord 

symboliserer.”  

 

Hun trykkede på en fjeder, og kubussen foldede sig ud på bordet og dannede et 

kors, fire kvadrater højt og tre kvadrater bredt.  

 

”Du ser,” sagde hun, ”ved at tælle centrum to gange får vi syv kvadrater, og de 

symboliserer de syv principper, som udgør det fuldkomne menneske. På samme 

måde, som et legeme er et torturinstrument for den ånd, som bebor det, så har vi 

korset, som også er et torturinstrument. På samme måde, som en mand med 

udstrakte arme danner et kors, dannes der et kors af en udfoldet kubus. En mand 

med udstrakte arme danner et kvadrat med fire identiske lige mål, de fire, som 

udgør hans højde, er lig med de fire, som udgør hans bredde, og fire gange fire er 

seksten, et nøjagtigt kvadrat med totallets fjerde potens. Sådan er den mystiske 

matematik.”  

 

Vi foldede korset sammen til dets kubiske form og gik hen til de andre forunderlige 

symboler. Et øjeblik stod hun tavs, hvorefter hun med en højtidelig og gribende 

stemme sagde: ”Dette forklarer Kristusmysteriet, korsfæstelsens og smertens 

mysterium. Det sorte kors repræsenterer, som jeg lige har forklaret, menneskets 

lavere natur. Dette legeme er en grav for ånden og et instrument til dens tortur. I 

denne kødelige form er det Guddommelige Menneske eller Kristus fæstet. Den 

slange, som slynger sig om ham, er begærets og lidenskabens slange, og dens liv er 

afhængigt af det blod, som strømmer ud fra de blødende sår. Dette symboliserer 

faktisk livet for alle mennesker på Jorden, det er universelt symbol, som kan passe 

på alle mennesker, for enhver, som oppuster deres begær eller giver efter for den 

lavere natur, korsfæster Kristus inde i sig selv. Hver ond gerning vi gør, hver uren 
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tanke vi tænker, ethvert ondt ønske tortere det guddommelige menneske inde i os 

og nærer dette skrækkelige udyr med nyt blod.”  

 

Hun gjorde en pause, og jeg tænkte på, hvor smuk, men alligevel patetisk, denne 

fortolkning af Kristus var, så misforstået er denne lignelse med den universelle 

budskab blevet.  

 

”Iole,” sagde jeg, ”jeg mærker, at du giver en allegorisk forklaring på beretningen 

om Kristus, tror du, at en historisk Kristus har eksisteret?”  

 

”At en person har eksisteret omkring hvis liv den kristne beretning er bygget op, 

betvivler jeg ikke, men den Universelle Kristus, det guddommelige  i mennesket, 

har altid været til. Alle fortidens skrifter har en esoterisk betydning, og i form af 

lignelser og symboler er de store sandheder om Universet  og mennesket blevet 

tilsløret. Men de er så svagt tilslørede, at alle, som virkelig søger, kan forstå dem. 

Paradoksalt nok er de mest skjulte de lettest tilgængelige, men de blinde forbigår 

dem og vil ikke forstå. Universet er grundlagt på enkelhed, men de overfladiske og 

selviske forstår ikke betydningen af dette ord. De mennesker, som søger efter 

mysterier, overset denne sandhed, de stoler helt og holdent på intellektet og 

foragter lignelser fra det daglige liv. Men Jesus underviste på denne måde, for 

lignelser var hans gennemgående tema, og hans lære, som blev tilsløret på denne 

måde, fortaltes for disciplene. Hans fremstående efterfølger, Paulus, underviste 

også på denne måde, og senere også Origenes og Clemens i Alexandria. Alle 

gnostikere og nyplatonikere lærte det samme, og frem til Konstantins tid var 

skrifternes esoteriske betydning erkendt.”  

 

Hun gjorde atter en pause, og mens jeg stod og betragtede dette højtidelige symbol 

for de kristne mystikere, blev jeg grebet af medlidenhed.  

 

”Kom,” sagde hun, ”disse symboler som er så ejendommelige må forklares mere 

udførligt en anden gang, vi må nu gå hen til de andre.”  

 

Hun forklarede senere betydningen af mennesket, oksen, løven og ørnen, og hun 

gjorde det meget omhyggeligt. Det må være nok at sige at jeg nu for første gang 

begyndte at forstå de hebræiske profeters mystiske sprog.  

 

Efter en kortfattet gennemgang af de mange symboler i hallen forlod vi denne og 

gik ind i en anden korridor. Hvis jeg nogen sinde havde tvivlet på, at kundskab kan 



 121 

fået gennem udvikling af de indre evner, så var denne tvivl nu fjernet. Jeg begyndte 

nu at blive det indre lys, - men Iole virkede allerede, som om hun ejede universel 

kundskab. Jeg kunne ikke stille hende et eneste spørgsmål, som hun ikke kunne 

besvare. 
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Jomfruelige elskere 

 
Når sjælen absorberer alle vore energier, glemmer vi legemet. Der er mennesker, 

som kan forsænke sig i ånden i den grad, at de næppe føler smerte, hvis deres ben 

ambuteres. Desuden kan mennesker - under intensiv psykisk spænding arbejde 

langt udover deres sædvanlige evner. Da vi gik gennem korridoren, fik jeg at vide 

af Iole, at der var forløbet atten timer, siden hun, efter at have fristet mig, var steget 

ind i vognen ved dens første korte holdt. Det var nu midt på dagen og i de sidste 24 

timer havde jeg intet spist, men hvor underligt det end kan lyde, så var jeg ikke det 

mindste sulten. Havde de nedbrydende kræfter ophørt at virke efter min indvielse? 

Iole besvarede mit tavse spørgsmål ved at sige: ”Inden du går til din næste prøve i 

valgets hal, er det bedst, at du spiser.”  

 

”Så er du stadig underkastet nødvendigheden af at spise?” spurgte jeg med et smil.  

”Ja,” svarede hun, ”skønt det liv vi lever reducerer den mængde mad, vi behøver, 

til en meget ringe mængde, er vi dog endnu ikke så højt udviklede, at vi helt og 

holdent kan afstå fra den. Det siges, at medlemmerne af Tredie Grad er fri for 

denne nødvendighed, eller i det mindste, på det nærmeste fri. Den lille nedslidning, 

som sker i deres fysiske legemer, erstatter de med en koncentreret eliksir af en 

hemmelig sammensætning. Men vi, min broder, har meget at udrette inden vi når 

så langt, og jeg vil nu gerne, at vi spiser et let måltid sammen.”  

 

Indtil nu havde alle rum og korridorer, som vi var kommet igennem, været oplyst 

af det samme spredte lys, som syntes at komme fra luften, men da vi nu gik 

gennem en dør og op ad en trappe, kom vi til en hal, der havde vinduer i hver side, 

hvor dagslyset flød ind. Denne hal havde tykke tæpper, og der hang en mængde 

malerier på væggene. Mens vi gik der, mødte vi flere brødre og søstre, som hilste 

hjerteligt på os. Hvor denne bygning lå, vidste jeg ikke, men den havde en ufattelig 

størrelse. Alene hallen var tredive meter lang og da vi gik forbi vinduerne så jeg, at 

store græsplæner bredte sig ud i alle retninger, og der var store træer af alle slags 

og blomster og urter i overflod. Da vi nåede korridorens ende, trådte en kappeklædt 

mand frem foran os. Iole, de ord, som skal anvendes for at få lov til at passere er 

”Janans” ved udgang og ”Naga” ved indgang. Det første er et sanskrit ord for 

kundskab, medens det andet betyder slange, og når du bruger disse ord, må du 

hviske dem svagt. Vi var nu kommet til en indre hal, ved en dør til højre trykkede 

Iole på en skjult knap i et ornament nær gulvet, døren åbnedes, og vi gik ind. Jeg så 

straks, at vi befandt os i et privat værelse, og da jeg så mig om, fik jeg øje på et 
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maleri i naturlig størrelse af min elskede. Da hun lagde mærke til mine beundrende 

blikke - for det var virkelig et førsteklasses kunstværk - bemærkede Iole beskedent: 

”Tro ikke, at det er et udslag af forfængelighed, min broder. Zorel insisterede på at 

få lov til at male mig, som en god søster måtte jeg efterkomme hans ønske, men for 

ikke at gøre mig til et udstillingsobjekt, hængte jeg det op i mit værelse.”  

 

”Sådan en ulykkelig beskedenhed,” svarede jeg, ”at forhindre folk i at nyde den 

opløftende virkning af et sådant kunstværk.”  

 

”Hys! Hys! min broder husk Sokrates” ord, da han sagde, smiger er værre end 

gribben, for den sidste fortærer kun de døde, mens den første ødelægger det 

levende.”  

 

En ung mand, formodentlig en hindu, trådte ind med en bakke, som indeholdt vort 

måltid.  

 

”Du forstår,” sagde Iole, da hun skænkede chokoladen op, ”medlemmerne af 

denne grad spiser i ensomhed, det er en af vore regler. Men eftersom du er så nært 

forbunden med mig, kan vi spise sammen, i det mindste en gang.”  

 

”Og kun én gang! ikke oftere?” spurgte jeg og betragtede hende ømt over bordet.  

 

”Det afhænger af dig,” svarede hun. ”Fra nu af er jeg din lydige tjenerinde, og jeg 

gør hvad som helst, du siger.”  

 

”Hør nu min søde ven, forsøger du at friste mig igen?” spurgte jeg, ”i så fald vil 

det mislykkes, for jeg har svoret at forblive munk.”  

 

Hun så på mig søgende i øjnene og svarede: ”Nej, du vil ikke møde flere 

bedrageriske prøver gennem mig længere. Den svigefulde optræden, jeg var 

tvunget til at simulere, var prøver såvel for mig som for dig. Eftersom jeg elsker 

dig, var jeg tvunget til at forsøge at forlede dig og få dig  til at falde, kan nogen 

prøve være sværere end den? Men jeg gjorde min pligt, og takket være dit indre 

Jeg, gjorde du din pligt. Nu har vi kunnet mødes på samme plan som sande brødre, 

og der vil ikke komme flere prøver igennem mig. Dette er et højtideligt løfte, som 

du kan stole på i fremtiden.”  
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Uden overhovedet at give mig en chance for at svare, fortsatte hun: ”Med hensyn 

til dit ønske at forblive munk, vil jeg sige, at de ædleste mænd på Jorden har været 

sådanne, og det synes at være et ufravigeligt krav, hvis man vil nå den højeste fuld-

kommenhed.”  

 

”Og lyttede du hele tiden til dine brødres ordrer uden spørgsmål eller tvivl fra din 

side?”  

 

”Ja,” svarede hun, ”jeg har været sammen med dem i mange år og i hele den tid 

havde de ikke lært mig andet end det, der var godt og rent, og deres liv var grundet 

på enkelhed og selvfornægtelse. De lærte mig, at der findes beskyttende kræfter, 

som overskygger ethvert væsen, og at disse kræfter er stærkere, jo mere 

åndeliggjort mennesket er. De lærte mig, at de, hvis bestræbelser var rene, men 

tiden ville vinde, hvor svære prøverne end måtte være. Jeg troede på dem, eftersom 

min fornuft var overbevist og mit hjerte accepterede resultaterne. Denne tro på 

beskyttende kræfter, gav min sjæl fred, og den blev kilde til styrke, for jeg troede 

ikke på forsynet, og min opfattelse af Gud var alt for ophøjet. Jeg savnede et 

mellemled, og denne: lære om de beskyttende kræfter: - Mestrene - opfyldte mit 

behov.”  

 

Hun talte med dyb oprigtighed, og jeg forblev stille, da hun fortsatte: ”Tidligere 

syntes verden grusom, hjerteløs og uretfærdig. Jeg kunne ikke tro, det Uendelige 

ville tilsidesætte de love, som styrer Universet. Jeg kunne ikke forestille mig Gud 

som en gigantisk ridder, der lynsnart flyttede sig fra sted til sted for at beskytte de 

hjælpeløse. Helt fra barn af, undrede jeg mig over, hvorledes en sådan Gud kunne 

være overalt samtidigt. Men når de fortalte mig om Mestrene, fuldkomne 

mennesker fra for længst forsvundne racer, som havde udviklet sig langt mere, end 

de mennesker, som nu findes på Jorden, og som virkede for sandhed og 

retfærdighed, indså jeg, at denne lære var fornuftig. For ifald et menneske 

udvikles, hvem kan da sætte grænse for, hvad det kan opnå? På samme måde, som 

vi står over de vilde, så er der dem, der står over os. Nogle af disse ophøjede 

mennesker lever stadig på jorden, men i uforgængelige legemer, og ukendte for 

almenheden færdes de fra sted til sted, altid i den hensigt at tjene det gode. Endnu 

mere højtstående mennesker er udviklede ud over dødens grænser, og nu forsagede 

Nirvanas privilegier, lever de i det usynlige. Se, giver afkald på den himmelske 

salighed i den mentale verden for menneskehedens fuldkommengørelse.”  
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Hun gjorde en pause, hendes store brune øjne strålede af et vidunderligt lys, hendes 

ansigt lyste af guddommelig kærlighed. Hvilken tale kan have større kraft end den, 

som kommer fra et rent hjerte?  

 

Hendes ord fortryllede mig, og det var måske godt, at hun afsluttede sin tale og gav 

mig lejlighed til at spørge: ”Og du troede, at disse store kræfter, Beskyttere og 

Mestre, ville beskytte mig, så længe mit hjerte var rent, og min stræben ædel?”  

”Det betvivlede jeg ikke det mindste,” svarede hun.  

 

”Nuvel, min kære, jeg skal huske din lignelse og undgå yderligere 

sammenligninger med gribbe, men sig mig, tillader de kærlighed her? Tillader de 

ægteskab, eller er alle munke og nonner?” Det var lige alt det, at jeg kunne 

beherske mig, for hun svarede mig med et blik, som tidligere ville have bragt mig 

ud af fatning:  

 

”Kærlighed, som det guddommelige menneske opfatter den, kærlighed mellem 

sjæle. Vi har talt om dette store emne tidligere, og det samme gælder også her. 

Men vogt dig for den kærlighed, som er besmittet med egoisme.”  

 

Mens hun sagde dette, så hun på mig med et meget sigende blik og fortsatte så: 

”Ægteskabet, som det er kendt i den ydre verden, praktiserer vi ikke. Ægteskab kan 

indgåes efter menneskelige love, kirker eller institutioner. Ægteskabet er den 

harmoniske forening af to ligesindede sjæle i den rene hensigt at skabe legemer for 

dem, som søger reinkarnation. Vi afskyer de ægteskaber, som kun kommer i stand 

for at give afløb for sanselige ønsker og tilfredsstillelse af lidenskabeligt begær. Vi 

mener, at forplantningsorganerne er hellige og står i direkte kontakt med den 

guddommelige skabende kraft, og misbrug af dem hører til de mest utilgivelige 

synder. De urgamle fallos-symboler er blevet meget misforståede, og overfladiske 

mennesker har ikke formået at indse deres hellige betydning.”  

 

For første gang hørte jeg nu en antydning af hån i hendes stemme, da hun fortsatte: 

”Hvad er verden i dag andet end en ufattelig malstrøm af primitivt begær - 

undskyld mig denne ytring,” tilføjede hun hastigt, som om hun havde brugt et 

uheldigt ord. ”Det er kun civiliserede mennesker, med deres skinnende ydre, som 

fornedrer disse hellige organer - ikke engang kvæget sænker sig så lavt. Og 

sådanne moralbegreber, som styrer dette!” råbte hun med lynende øjne, der viste, 

at hun trods sin sædvanlige ro havde et hjerte af ild.  
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Hun rejste sig, og hendes ellers så udtryksfulde ansigt fik et sælsomt udtryk af 

sørgmodighed, da hun sagde: ”Men lidenskaberne er blinde, døve og stumme, og 

de vil ikke vige for overtalelsesforsøg, kun lidelse kan dræbe uhyret, velsignet være 

lidelsen!”  

 

”Min kære Iole,” sagde jeg, da hun atter gjorde en pause, ”hvis jeg elskede dig 

tidligere, så kan du multiplicere det med uendeligheden nu. Jeg er enig med dig i 

hvert ord, du har sagt, og jeg ville ønske, at verden havde samme indstilling. Du 

sagde, at du ville adlyde mig og blive min ydmyge tjenerinde, vil du det?”  

 

Hun så forskende på mig og svarede: ”Vil du være en god herre?”  

 

Der var alvor i hendes stemme, som jeg ikke rigtig forstod, men jeg benyttede mig 

af lejligheden og sagde: ”Nej, men en god mage, min kære Iole.”  

 

”Du vil jo forblive munk,” svarede hun hurtigt, ”og det minder mig om, at jeg 

endnu ikke har svaret på den del af dit spørgsmål. Vi er ikke alle munke og nonner, 

skønt mange er det. Men det er munke og nonner af en speciel slags, og det vil du 

forstå lidt efter lidt.”  

 

Hun havde undgået at svare, men nu spurgte jeg stædigt: ”Og synes du virkelig, at 

jeg bør forblive munk?”  

 

”Det må du selv bestemme - men ikke her,” tilføjede hun hastigt, da jeg nu ville 

ytre mig, ”der er en regel i denne grad, som jeg lige så godt kan omtale for dig 

med det samme, og det er, at enhver må fatte deres beslutninger selv, uden råd fra 

nogen anden. Det er okkultismens allervigtigste regel.”  

 

”Nuvel så må jeg stole på min indre stemme,” sagde jeg og spekulerede samtidig 

over, hvad hun ønskede, at jeg skulle gøre.  

 

”Du kan ikke finde nogen bedre rådgiver,” svarede hun, og som om hun havde 

læst mine tanker, fortsatte hun: ”Gør aldrig noget kun for at glæde en anden, men 

gør det, fordi du tror, at det er rigtigt, og husk så, at jo mindre jeg”et spiller ind, 

desto rigtigere vil din beslutning være.”  

 

”Men,” svarede jeg, ”mener du, at man skal have sin samvittighed som den eneste 

rådgiver i livet?”  
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”Er samvittigheden ikke relativ og temmelig usikker? Hos alle almindelige 

mennesker må samvittigheden forenes med fornuften. Hos den indviede er 

samvittigheden og fornuften et og det samme. Det er sandt, at samvittigheden og 

fornuften er relative hos de fleste mennesker, men det beror ikke på samvittigheden 

eller fornuften i sig selv, men på det instrument, gennem hvilke de virker. 

Samvittighed og fornuft som sådanne er egenskaber hos det Uendelige og derfor 

fuldkomne, men de påvirkes af de ydre omstændigheder. En fuldkommen musiker 

kan ikke udføre fuldendt musik på et ufuldkomment musikinstrument, og på samme 

måde den guddommelige samvittighed og fornuft optræde i ufuldkommen form i 

jordiske mennesker. Jo mere perfekt, desto mere fuldkomne bliver de guddomme-

lige gaver i dig. Klokken er nu et og jeg må forlade dig for en stund. Jeg er straks 

tilbage, og gør dig i mellemtiden hjemmevant her.” 

 

Mens hun talte, rejste hun sig og forlod værelset, og jeg begyndte at se mig om. 

Foruden opholdsstuen var der nogle soveværelser, samt bad og toiletrum. Det er 

virkelig nogle besynderlige munke og nonner, tænkte jeg, mens jeg gik rundt i den 

elegant møblerede lejlighed. Hvordan kan de omgive sig med en sådan luksus, når 

der er så stor fattigdom i verden? Jeg lagde nu mærke til et maleri af en bemær-

kelsesværdig smuk mand, som hang på væggen nær ved hendes seng, og øjeblik-

kelig kom den tanke til mig: behersker jeg min lavere natur så meget, at jeg kan 

overvinde min skinsyge? Kunne jeg finde mig i, at hun havde en anden elsker? Jeg 

rettede ryggen og besvarede mine egne spørgsmål med et bestemt ja.  Hvis det var 

skæbnens vilje ville jeg overlade hende til en anden. Nu vendte jeg mig om og fik 

øje på mig selv i et spejl. Jeg for tilbage, jeg genkendte knapt mit eget ansigt, Så 

lysende var mine ansigtstræk, og hvidheden fremhævedes yderligere af den rene 

klædning, jeg bar. Mine øjne strålede som brillanter, og jeg tænkte, at indre 

forbedringer virkelig giver et tilsvarende ydre resultat. En fuldkommen skikkelse er 

et tegn på de indre guddommelige egenskaber. Mon ikke det er hemmeligheden 

bag den græske kunst? Jeg vendte tilbage til opholdsstuen og stod foran et maleri 

med Ioles signatur, da hun kom ind i stuen igen. Som alle arbejder af disse brødre 

og søstre var dette et mesterværk. Maleriet viste en natlig scene i et afskyeligt 

morads, og på det mørke vand roede tre ondskabsfulde mænd i en båd. Mellem 

dem sad en hvidklædt og smuk kvinde, der var bundet som en fange. De dryppende 

træer, truende skyer og flagermus fik mig til at gyse, og jeg kom til at tænke på min 

sidste oplevelse.  

 

”Iole,” sagde jeg, ”hvordan kunne du dog få ideen til et så gyseligt maleri?”  
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”Der er en legende forbundet med det,” svarede hun og stillede sig foran mig.  

 

”Hvilke da?” spurgte jeg.  

 

”Dine sidste oplevelser burde sige dig det, svarede hun, ”men jeg ville gentage det. 

De tre mørke og ondskabsfulde mænd er lidenskaben, begæret og gerrigheden. 

Den hvidklædte kvinde er menneskets guddommelige natur, og den styres af de tre 

roere. Moradset er fordærvet eller den grove materie. Legenden siger, at de tre 

mænd gang på gang har prøvet at drukne den smukke kvinde i moradset, men på en 

eller anden mirakuløs måde undslipper hun altid, når de har begyndt deres 

forehavende. Gang på gang tager de hende til fange og fører hende tilbage. Der er 

to slutninger på legenden, nogle tror på den ene version og andre på den anden. 

En del siger, at de blev fortvivlede over altid at skulle tilintetgøre hende, så de 

stoppede hende i en sort sæk, fæstede en sten ved den og kastede hende i dybet, for 

at hun aldrig mere skulle kunne stige op. Andre siger at det en nat lykkedes hende 

at overtale sine fangevogtere til at lytte til en sang, og mens hun sang, steg 

fuldmånen op og roerne forvandledes til englene kærlighed, dyd og 

barmhjertighed. De valgte hende da til deres dronning, hvorpå hun tog den med til 

et fjernt land, hvor kun guder findes.”  

 

”Jeg indser,” sagde jeg beundrende, ”at al eders kunst har en hensigt.” 

 

”Al sand kunst har en sand hensigt,” svarede hun, ”der er ingen mere kraftfuld og 

mere universel lærer end kunsten, og gennem dens mystiske sprog udøver vi stor 

indflydelse i verden. Men, min kære broder, jeg er kommet for at føre dig til valgets 

hal, rådsforsamlingen venter på dig der.”  

 

”Iole,” sagde jeg, mens vi gik hen ad korridoren, ”hvorledes kan i omgive jer med 

denne paladsagtige luksus, når der er så megen elendighed og fattigdom i 

verden?”  

 

”Min broder,” svarede hun, ”lad dig ikke forvirre at det ydre. Verden kan ikke 

reddes med penge. Den rigdom, vi har her, formindsker på ingen måde det, vi 

spendere på anden vis. Rigdom og lykke er farlig for dem, som ikke kan beherske 

den. Selvom vi er omgivet af rigdom, lader vi ikke vore sjæle fordærvs af den 

grund, som de gerrige mennesker på Jorden. Vi forsyner os med kunst, musik, 

parfumer og smukke hjem, men vi lader ikke det forblinde os for det faktum, at alt 

på jorden er tidsbestemt og flygtigt. Vi tillader ikke pragten at adskille os fra de 
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fattige, men vi ser frem til den tid, da de kan dele vor glæde. Om rigdom er af det 

onde eller det gode afhænger af den indflydelse, den udøver på menneskets sjæl og 

hjerte. Vi, som har lært at kontrollere disse guddommelige gaver, tillader ikke, at 

de bliver besudlede af begær efter materielle ting. Husk, at alt på Jorden i sig selv 

er godt, og at det kun er misbrug af det, der er af det onde.”  

 

”Du siger, min søster, ar penge ikke kan redde verden, men hvilken redning er der 

så?”  

 

”En forvandling af menneskene, en styrkelse af karakteren, en rensning og 

forædling af sjælen og hjertet. Der kan ikke komme nogen forandringer i miljøet, 

førend der sker forandringer i menneskenes indre. Mennesket kan, hvis det bare 

vil, endda overvinde de mest fjendtlige omgivelser, og det er en af okkultismens 

vigtigste lærer. Alle okkultister tror på den uovervindelige styrke i den 

guddommelige viljekraft.”  

 

”Tror du på den frie vilje?” spurgte jeg.  

 

”Det er et meget misforstået begreb. Mennesket påvirkes både udefra og indefra 

gennem enhver handling, det udfører, og derfor er det ikke helt frit, men det kan 

trods alt vælge mellem forskellige alternativer.”  

 

”Men der er undtagelser, er der ikke en del mennesker, der er sunket så dybt, at de 

har mistet denne kraft?” 

 

”Jo, det er sandt,” sagde hun bedrøvet, ”den fortabte sjæl har ingen egen vilje, 

men må adlyde sit lavere Jeg, som er helt nedsunket i begær og passioner. Men,” 

tilføjede hun,” ligesom for at lette lidt på den sidste påstand, så længe, som den 

tynde tråd forbinder pyramiden med kubussen, er der altid muligheder for at stige 

opad.”  

 

Med disse ord gik vi ind i en sidekorridor og standsede foran en broder, iført 

kappe, som sad foran en dør.  

 

”Hanen galer,” sagde Iole.  

 

”Gryet nærmer sig,” svarede broderen og åbnede døren, så vi kunne gå ind.  
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Det lokale, vi var kommet ind i, var holdt i hvidt og guld, og der sad syv 

hvidklædte personer omkring et stort, hvidt bord. For enden af bordet så jeg 

kongen. De tre, som sad på hans højre side, var mænd, og han, som sad ham 

nærmest, var ham, som tidligere havde repræsenteret Solen, de tre på hans venstre 

side var kvinder, og hun, som havde repræsenteret Månen, sad nærmest kongen. 

Lige overfor kongen, ved bordets anden ende, var der to tomme pladser, og på et 

tegn fra ham satte vi os der.  

 

”Hvad siger vor søster?” sagde kongen til Iole, med en lav, mild stemme.  

 

”Loven råder,” svarede hun.  

 

”Broder,” sagde kongen, og alles øjne rettedes umiddelbart mod mig, ”de usynlige 

intelligenser, som hersker over skæbnens kræfter, har talt gennem tallenes mystiske 

sprog, og de siger, at du er værdig til at være kandidat til den ophøjede Tredie 

Grad. Få mennesker i verden er berettiget til dette af alle de milliarder af 

mennesker, der findes, er end ikke et tusinde værdige til dette privilegium. Det 

betyder ikke at du er bedre end alle andre, men at du har egenskaber, som kan 

gøre dig til en stor mand, og at de kan udvikles i et eneste liv. Du har med andre 

ord studeret okkultisme i tidligere liv. Nu, min broder, vil du oprigtigt træde ind på 

den vej. som leder til denne høje grad?”  

 

”Ja, det vil jeg,” svarede jeg.  

 

”Vi råder dig ikke til at tage dette skridt, ej heller fraråder vi dig det. Alle, som har 

nået denne grad, anses for at eje tilstrækkelig visdom til at kunne bestemme over 

sig selv. Forstår du det?”  

 

”Jeg forstår det,” svarede jeg.  

 

”Lad os ikke have nogen hemmeligheder længere. Vi ved fra de farver, som er 

synlige for et clairvoyant syn, at du og din søster Iole har samstemmende 

vibrationer, Jeres auraer smelter sammen uden synlig dissonans, hvilket betyder, 

at I er i harmoni med hinanden, og det forklarer jeres kærlighed til hinanden.”  

 

Iole trykkede min hånd under bordet, og jeg gengældte det, samtidig med at 

kongen fortsatte: ”Jeres kærlighed har været helt åbenbar for os, for vi har selv 

elsket, og kærlighed er intet mysterium for os. Der ligger nu to veje foran dig, og 
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dette er valgets hal. Vælg nu ikke forhastet, hvis du ønsker det, vi vil give dig tid til 

overvejelse. Den første vej består i at du tager vor elskede søster til din hustru.”  

 

Jeg trykkede Ioles hånd men fik intet svar fra hende.  

 

”Eftersom jeres sjæle er i harmoni med hinanden, vil I få naturens bifald til en 

sådan forening, og i vil komme til at opleve forældreskabets glæde. Rene og oplyste 

forældre får lignende børn, og en dreng og en pige vil velsigne jeres hjem. Når i 

har opfostret dem i et kærlighedsfyldt liv og gjort alt, hvad der står i jeres magt for 

at hjælpe dem til at udvikle deres indre styrke og gøre dem rede til et liv i tjeneste, 

så de kan overtage eders pladser, så vil I blive kaldt og få lov til at træde ind i den 

ophøjede grad.”  

 

Han gjorde en kort pause, hvorefter han fortsatte med samme lave alvorlige 

stemme: ”Den anden vej kaldes ”jomfruelige elskere.”  

 

Jeg trykkede atter Ioles hånd, men heller ikke denne gang fik jeg noget svar fra 

hende.  

 

”På denne vej forekommer der intet ægteskab, men kun den rene og ophøjede 

forening af to sjæle uden en eneste tanke på legemet - et ægteskab, hvis betydning 

denne urene verden ikke forstår. På denne vej gennemgår I hurtigere og frygtelige 

prøvelser i løbet af syv år, og hvis I da begge har kunnet holde ud, får I det 

privilegium at gå videre. De syv år vil fuldbyrde en total forandring af dit legeme, 

og alle de atomer, som det nu er opbygget af, vil blive erstattet af andre og renere 

partikler, som er gennemsyrede af de bestræbelser, som karakteriserer dit højere 

liv. Hvis du nu vælger denne vej, så må du underkaste dig alle de ordrer, som 

kommer fra dette råd. Vi repræsenterer kun et endnu højere råd, og i løbet af de 

syv prøveår må vore ordrer adlydes. Tænk dig nøje om. Den første vej giver dig en 

kærlig hustru, et lykkeligt hjem og søde børn, som leger på dit knæ eller tumler 

med dig og din elskede Iole på blomsterenge.”  

 

Han gjorde en pause som for at give mig tid til at forestille mig scenerne, for hans 

ord havde en magisk kraft, og mens han talte, opfyldtes mit indre af et 

panoramaagtigt billede af det, han beskrev.  

 

Netop da jeg havde nået de højeste højder af forældrelykke, fortsatte han med en 

intensiv alvorlig stemme: ”Men kom i hu, at alt dette får en ende, for alt jordisk er 
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begrænset af tiden. Husk Jesu ord, Vor Store Broder, da han sagde, at den, som 

ikke forsager, kan ikke blive min discipel. Hvis du vil nå hinsides tidens grænse, så 

må du ofre alt dette. Begå ikke en fejltagelse nu, vi taler til dig, til en, som vil hæve 

sig til den Tredie Grad. Menneskene i verden kan ikke have noget højere mål end et 

hjem, et rent og smukt hjem er den helligste ting på Jorden, det højeste ideal, som 

de ædleste kan stræbe efter, den største kraft, som renser menneskenes sjæle og 

fører dem tilbage til Gud. Og vi, som en organisation arbejder af al vor kraft og 

styrke på at gøre denne verden til en verden af hjem, som er fyldt med kærlighed, 

lykke og fred. men der må være nogle få store sjæle, som virker i en højere sfære, 

og disse, de Store Udvalgte, må også forsage den reneste lykke på jorden, således 

at de, gennem deres indvirkning på menneskene, kan fremkalde det store endemål: 

En fuldkommen verden. Den Tredie Grads brødre foretager denne store forsagelse. 

Menneskeheden bliver deres familie, alle mennesker bliver deres børn, og de 

accepterer ingen jordisk lykke, før end alle kan dele den. Men lad ikke os bestemme 

dit valg. Du kender nu begge vejene. Skønt mere effektivt og betydeligt arbejde kan 

udføres på selvfornægtelsens vej, kan også meget arbejde præsteres på 

forældreskabets vej. Han gjorde een pause, som for at fremhæve sine ord og 

fortsatte så: De kan gøre dit valg nu eller om syv dage, gør intet forhastet. Hvis du 

vælger banen som ”forældre” tager du din søster Iole som din kære hustru. Hvis 

du vælger vejen som ”Jomfruelig Elsker, må i elske hinanden gennem det 

Universelle, og inden for en times tid kan I være skilt i den materielle verden. På 

den første vej er I begge bundne til hinanden i denne verden, i den andet tilfælde er 

i tilsyneladende adskilte, men I er forenede i den Universelle Sjæl. For at du kan få 

en anelse om, hvad der kan vente dig hvis du vælger vej nummer to, så skal du vide 

at en stor cyklus nærmer sig sin afslutning. En gæring, som længe har stået på i 

den mentale verden, vil snart bryde ud. Den er allerede nu kommet til udtryk i 

Østen, og de vestlige lande trues af en krig. Inden dette århundrede er slut vil 

konger, regenter og andre magthavere blive styrtet. Åh! en mørk sky truer os, det 

usynlige er truende og frygteligt. Krig, pest, hungersnød og brande vil inden længe 

udlade en gennem lang tid opsamlet KARMA. Når dette sker, vil vi styre og lede fra 

det usynlige for at fuldbyrde den udmålte gengældelse. Til det formål behøver vi 

mænd og kvinder, som er uden frygt, for hvem livet er evigt og uforgængeligt. 

Således er brødrene af Tredie Grad og deres disciple på den anden vej.”  

Han gjorde en pause, og der indtrådte en dødlignende stilhed, mens alles øjne var 

rettet mod mig.  

 

”Aspirant til den Tredie Grad, ønsker du betænkningstid, eller træffer du dit valg 

nu?”  
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Åh! hvilke vej? spurgte jeg mig selv. Jeg trykkede Ioles hånd, men hun gav intet 

svar, hendes hånd var kold og ubevægelig, og med uberørt ansigt sad hun med et 

fjerntskuende udtryk i sine store brune øjne. Kongen havde talt længe og upartisk 

om begge alternativer, og det forekom, som om det var lykkedes ham at få begge 

veje til at synes lige attraktive. Den første vej ville blive som mit barndomshjem, 

men med Iole som hustruen og jeg som faderen. På den anden vej forestod 

umiddelbart og uophørligt arbejde på krigsskuepladserne. På den første vej et liv i 

kærlighed, på den anden et liv i arbejde. På den første var Iole min elskede hustru, 

på den anden måtte vi skilles! Åh, det var atter en konflikt mellem Jeg”et og 

pligten. Jeg huskede Ioles ord: Glem Jeg”et, og bortkastede al min tvivl. Jeg vendte 

mig mod kongen og svarede med klar stemme: ”Jeg vælger vej nummer to.”  

 

Umiddelbart genlød rummet af en eneste akkord af ufattelig lydstyrke, som fra et 

eller andet gigantisk instrument, en voldsom skælven for igennem mig, og det 

sortnede for mine øjne. Det virkede, som hvert molekyle i mit legeme ville flyve 

bort, og med en følelse, som om jeg var ved at blive tilintetgjort af en indre ild, 

tabte jeg bevidstheden. 
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Hvedebrødsdage 

 

Da jeg kom til mig selv, lå jeg i et svagt oplyst værelse, jeg følte, at et par læber 

pressede sig mod min pande og jeg hørte min elskede Iole sige: ”Min kære broder, 

så stor og ædel! Du fejlede ikke denne gang - tak, gode Gud, for det.”  

 

”Iole,” sagde jeg, ”nu føler jeg mig bedre. hvad var det, der skete? Var det en 

svaghed hos mig, som gjorde at jeg reagerede på den måde?”  

 

”Langtfra broder,” svarede hun. ”Det faktum, at du besvimede, beviser at din 

organisme er højt udviklet og fuldkommen, for i modsat fald ville den mægtige 

akkord have dræbt dig. Næste gang vil virkningen blive endnu mindre og så 

fremdeles, indtil dit legeme bliver ren lydsubstans. Ved du, min broder, at hvis ikke 

vore viljer havde forhindret det ville denne lyd have splintret salens vægge. For 

almindelige mennesker ville det have betydet en umiddelbar død, den ville have 

dræbt, uden at en eneste dråbe blod var blevet udgydt. Da du traf dit valg, tog du 

dit liv i dine egne hænder, for ingen kan træde ind på den vej, du valgte, som ikke 

kan klare denne prøve. Men du må hvile nu, så skal jeg fortælle mere i morgen.”  

 

Da jeg vågnede næste morgen flød sollyset ind gennem et stort vindue. Jeg følte 

mig udhvilet, og da jeg stod op, så jeg, at jeg befandt mig i en smagfuldt møbleret 

lejlighed. På en stol ved sengen lå en mørkeblå dragt og på en lap papir, hvorpå der 

stod: Når du er klar til frokost, tryk så to gange på knappen, tag disse klæder på.  - 

Iole -  

 

De, som har lavet disse klæder må vide, at jeg er glad for farver, tænkte jeg, idet 

jeg iførte mig de azurblå benklæder og den hvide skjorte. Da jeg var færdig med 

mit morgentoilette ringede jeg med klokken. Et øjeblik efter åbnedes en sidedør og 

Iole hilste mig venligt med et ”godmorgen broder.” 

 

Da jeg gik ind gennem døren, kom jeg ind i hendes opholdsstue. Har de ladet mig 

komme ind i din lejlighed spurgte jeg. ”Ikke uden min tilladelse,” svarede hun.  

 

”Hvis du protesterer og anser det for upassende, vil  vi, så at sige, leve sammen fra 

nu af.”  

 

”Som broder og søster?” spurgte jeg.  
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”Som broder og søster,” svarede hun.  

 

Vi tog plads ved bordet, og hun tog det låg af, som dækkede maden. ”Jeg vil lære 

dig nogle diætregler,” sagde hun smilende, idet hun hældte et glas krystalklart 

vand op.  

 

”Det første du bør gøre om morgenen er at tage et dybt åndedrag af den rene 

morgenluft og drikke af Guds bedste drik, rent vand, derefter bør du indtage ægte 

næring som f.eks. en skål havregryn eller knust hvede.”  

 

”At tænke sig, at til og med vor smag er identisk,” udbrød jeg, da hun øste melet 

op.  

 

”Det forklarer vore øvrige ligheder,” svarede hun, ”den mad vi spiser, bestemmer 

i høj grad vore tanker, og også vaner i øvrigt. Hvis du spiser føde, som opvækker 

lidenskaberne, vil dit liv blive opfyldt af lidenskaber, hvis du spiser ren føde, vil du 

tænke rene tanker, og du vil leve et rent liv.”  

 

”Men hvor har du det styrkegivende kød?” spurgte jeg og foregav at være 

forundret over fraværet af et produkt, som jeg aldrig spiste.  

 

”Det findes i det menneskelige slagterhus, som kaldes verden, specielt i den del af 

den, som beherskers af kristendommen, her hos os har det ingen plads. Kød giver 

energi, som når olie brænder - meget hed, men af kort varighed. Hvis du indtager 

tilstrækkelig meget af det, og hvis dit fordøjelsesapparat kan holde til 

anstrengelserne, så holder det dig i live, men forvent ikke at kunne klare noget 

tankemæssigt arbejde, så længe din mave forbruger al din livsenergi. Så længe 

naturen forsyner os med korn, grønsager, frygt og nødder, har vi ingen grund til at 

drage den røde vibration ind i vore legemer eller til at dræbe de væsener, der er 

under udvikling.”  

 

”Og tror du, Iole, at dyrene er vordende mennesker?” så jeg mit snit til at spørge 

for at høre hendes mening om evolutionen.  

 

”Nej, det ville være forkert at udtrykke det på den måde. Det væsen, som findes i 

dyret, vil lidt efter lidt udvikles til en menneskelig skikkelse. En bevidsthed, som har 

været dybt slumrende i dette væsen, vækkes da til live, og resultatet bliver den 

menneskelige skikkelse med en fungerende bevidsthed - med andre ord - et 
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menneske. Men det, som lidt efter lidt udvikles til at blive et menneske, kan ikke 

siges at være menneskelig før end denne slutfase opnåes. En del af mennesket har 

gennemgået alle de lavere riger, endog mineralerne, men mennesket som sådan, 

har aldrig været i nogen af disse riger. Det er en af okkultismens store 

hemmeligheder, at gennem den del af mennesket, som har været i de lavere riger, 

kan det lære at kende og også at kontrollere store dele af disse, og heri ligger 

magiens hemmelighed.”  

 

”Nuvel, tror du, at sjælen udvikles fra formen?” spurgte jeg.  

 

”Jeg tror, jeg allerede har forklaret dette, men jeg vil gerne gentage det. Sjælen, 

som sådan, er helt fritstående fra formen, men den behøver et legeme eller et 

instrument for at kunne manifestere sig. For at blive sjælsbevidst behøver den at 

blive et individ, som så må have et legeme. Men læg mærke til, at dette ikke 

begrænser et individ til kun den fysiske verden, der kan være andre former eller 

legemer som f. eks. astrale eller mentale, skønt deres form er ulig vor, og de er 

usynlige for almindelige mennesker. Husk, at hjernen og alle organer kun er 

instrumenter, gennem hvilke sjælen virker, mere eller mindre perfekt. De 

materialistiske videnskabsmænd, som ser skyldige i den fejltagelse at tro, at det er 

instrumentet, som skaber sjælen, mens det i virkeligheden er præsis det modsatte. 

Sjælen virker indefra og styrer instrumentets udvikling til fuldkommenhed. Dersom 

det ikke var således, hvilken nytte ville man da have af tænkning, studier og 

meditation? Den student, som læser dette faktum, læser ikke for at udvikle sin 

hjerneorganisme og gøre den til et mere fuldendt instrument for sjælen. De 

fremskridt, som gøres af dem, der tænker, overtrumfer langt de fremskridt, som 

gøres af dem, der kun indprenter oplysninger i deres hukommelse.”  

 

Jeg var ved at stille yderligere nogle spørgsmål, da hun standsede mig ved at sige: 

”Vor fordøjelse bliver dårlig, hvis vi leder vore vitale energier til vore hjerner, 

mens vi spiser. Lad os nu gøre vor pligt med vore legemer, for vi behøver den for 

øjeblikket i vort arbejde.”  

 

Da vi havde afsluttet måltidet, insisterede hun på, at vi skulle gå en tur blandt 

blomsterne i parken. Jeg samtykkede med glæde, og i den følgende time nød vi 

naturens skønhed i den tilstødende have. Skønt vore naturlige anlæg var filosofisk, 

talte vi nu om mindre alvorlige ting, og eftersom jeg ønskede lidt almindelige 

oplysninger, benyttede jeg lejligheden til at spørge: ”Iole, må jeg spørge dig, hvor 

vi nu befinder os?”  
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”Naturligvis,” svarede hun, ”du må stille alle de spørgsmål, du vil, og hvis jeg er 

istand til at besvare dem, så vil jeg sige det. Du befinder dig nu på en landejendom, 

som tilhører Grev Eugone du Bois, og den ligger omtrent tre timers kørsel fra 

Paris.”  

 

”Og ser du, Iole, skønt jeg kender dig så godt, så kender jeg hverken dit navn eller 

nationalitet.”  

 

”Oh, Iole er et tilstrækkelig godt navn,” svarede hun med et smil. ”Jeg har haft 

mange navne, men intet passer mig bedre end det, jeg havde i det gamle 

Grækenland.”  

 

”Men hvad er din nationalitet?” spurgte jeg atter. ”Du taler et dusin sprog 

flydende, og jeg kan end ikke mærke nogen speciel accent. Jeg har forsøgt, så godt 

jeg kunne, at blive nationalitetsbegrebet kvit, og det er formodentlig lykkedes mig 

til en vis grad.”  

 

”Jeg tror kun på een nation, og det er hele jorden. Jeg tror kun på een race, og det 

er menneskeheden. Når jeg er i Frankrig, er jeg fransk, når jeg er i England, er jeg 

engelsk og så videre. Lad dig nu nøje med dette, for nu er det på tide, at vi stifter 

nærmere bekendtskab med vore brødre og søstre. Klokken  ti skal vi atter møde hos 

kongen.”  

 

Mens vi gik gennem hallen til samtaleværelset, spurgte jeg: ”Og hvem er den 

kvinde, som du først førte mig til, hun, der er kendt som Madame Pettrovna?” 

 

”Ingen andre end Tredie Grads medlemmer ved det, hun er en mystisk kvinde, som 

befinder sig snart her, snart der. For nogle dage siden rejste hun til England, men 

hvor hun befinder sig, ved ingen. Hun er dog altid ved hånden, når det er 

nødvendigt.”  

 

”Og hvis hus var det?” Jeg har aldrig rigtig kunnet lokalisere det bagefter.  

 

”Det er Grev Alexander Nicholskys residens, du tænker på.”  

 

”Og er det der du bor, når du er i Paris?”  

 

”Nej, ikke siden Madame rejste sin vej,” svarede hun.  
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Vi gik ind i samtaleværelset, hvor alle var dybt engagerede i samtaler. Min søster 

Esmeralda var der, hus hilste på mig på den gamle venlige måde, og hun præsen-

terede sin smukke  partner, Henric Ulson fra Stokholm. Tiden gik, uden jeg var 

mig det bevidst, sådan fløj tiden afsted, indtil Iole kom og sagde, at klokken var ti, 

og at tiden nu var inde til at besøge kongen. Vi kom forbi to vagter, inden vi nåede 

hallen, hvor hans værelse var beliggende, og det var åbenbart, at han kun tog imod 

dem, som virkelig havde en anledning til at træffe ham. Til sidst nåede vi en dør, 

hvor der sad endnu en vagt. Iole gav løseordet, men han svarede, at Mesteren lige 

nu var optaget. Hun tog sit ur frem, og jeg så, at klokken var præcis ti. Hun bøjede 

sig og hviskede noget i vagtens øre, han bukkede og gik ind i værelset, men lod os 

blive uden for. Jeg var ved at stille et spørgsmål, da hun satte fingeren mod 

munden og formanede mig til tavshed. Vagten vendte straks tilbage, og vi blev vist 

ind i et forværelse, hvor vi skulle vente på at få foretræde. Vi tog plads ved vinduet 

og ventede en god stund, inden en dør blev åbnet, og idet kongen viste sig og bad 

os gå ind, kom den mystiske adept Albarez ud. Jeg kunne ikke tage fejl, det var den 

samme høje kappeklædte person, som jeg havde set i Mexico, London og i 

operaen, men uden tegn på genkendelse trådte jeg ind i værelset sammen med Iole.  

Den broder og søster som havde repræsenteret Solen og Månen, sad ved det 

sædvanlige bord midt i værelset. Som sidst tog vi plads lige over for kongen, og 

derved kom alle til at vende mod hinanden.  

 

”Broder og søster,” sagde kongen, ”I er nu fuldværdige medlemmer af den 

syvende undergrad til den fjerde grad og i er prøvekandidater til den ophøjede 

Tredie. Vore store grader nærmer sig enheden mere og mere, og i gennemgår der-

for den fjerde, inden i træder ind i den Tredie. I det næste år har vi ingen specielle 

opgaver til jer, men i løbet af den tid må i forberede jer på det arbejde, som siden 

falder i jeres lod. Denne forberedelse går ud på, at i lever sammen og kommer i 

samklang med hinanden selv om i befinder jer hundreder af mile fra hinanden. 

Med to naturer, der allerede er samstemmige, som jeres, bør ikke være en 

vanskelig opgave. Hele hemmeligheden består i, at I sætter jeres sjæle i samme 

slags vibrationstilstand på det samme tidspunkt. I må altså være sammen næsten 

uophørligt i denne tidsperiode, i må forsøge at tænke de samme tanker, spise 

samme slags med, have samme døgnrytme og samme tid til meditation. I må elske 

hinanden og ikke lade nogen form for konflikt opstå imellem jer - eller med andre 

ord, I må forsøge at leve som et eneste væsen. Vi vil behøve jeres tjeneste mod 

årets slutning, for vi har set ind i fremtiden, og vi ved, hvad der er i anmarch. For 

bedre at kunne opnå det ønskede mål og forberede jer til jeres arbejde har rådet 

stemt for, at I skal leve sammen som mand og hustru. I har altså de samme 
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privilegier som et ægtepar og de eneste restriktioner, i er underkastet, kommer fra 

jeres egne sjæle. I løbet af dette års forberedelser, kan i altså udrette et vist 

arbejde. Vi ønsker, at i bliver personligt og nært bekendt med vore mest 

fremtrædende medlemmer i de forskellige europæiske hovedstæder. For at opnå 

dette bør i starte en rundrejse om I vil,” tilføjede han med et smil. ”Hvornår kan I 

rejse?”  

 

På hans spørgsmål så jeg på Iole, og hun svarede: ”I morgen Mester.”  

 

”Det er godt, I skal først begive jer til Berlin, derefter til St. Petersborg, Moskva, 

Wien Konstantinopel og Rom, og jeg vil sørge for anbefalingsbreve til jer. I kan gå 

nu og træffe forberedelser til rejsen, I er nu mand og hustru, og i er 

sammenlænkede gennem vort Broderskabs hellige bånd.”  

 

Vi er vidner, sagde manden og kvinden, som hidtil havde forholdt sig tavse, og på 

et tegn fra kongen forlod vi værelset og gik til vor lejlighed.  

 

”Min Kære hustru,” sagde jeg og kærtegnede Iole, da vi var kommet ind.  

 

”Jeg er nu din hustru, og jeg vil opfylde dit mindste ønske,” svarede hun 

hengivent, ”men kender du Broderskabets regler?”  

 

”Ikke alle, men hvilke kender jeg ikke, min kære?”  

 

”At jeg er din jævnbyrdige, at vi har lige store rettigheder i alle forhold, og at jeg 

alene ejer mit legeme.”  

 

”Jeg ville ikke have taget imod dig under andre vilkår, og jeg ville have afstået fra 

at gifte mig med en kvinde, som ikke gjorde krav på at blive behandlet som min 

jævnbyrdige,” svarede jeg.  

 

”Jeg ved det, min kære, men skal vi blive mand og hustru eller jomfruelige 

elskere?”  

 

”Vi forbliver, jomfruelige elskere,” svarede jeg uden tøven.  

 

Den påfølgende morgen var vi rede til at påbegynde vor bryllupsrejse. Jeg rejser 

aldrig med tung bagage, sagde Iole og pegede på sin lille lædertaske.  
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”Ingen del af din opdragelse er blevet forsømt,” svarede jeg beundrende og tænkte 

på den almindelige brudebagage.  

 

”Mesteren ønsker at træffe jer,” sagde den hinduiske tjener, efter at han havde ser-

veret frokosten.  

 

”Så går vi straks,” sagde Iole og gik frem mod den del af huset.  

 

Denne gang lod vagten os slippe ind uden spørgsmål, og vi gik ind i kongens væ-

relse. Han var alene, og da vi kom ind, tog han en bundt breve frem fra sin klæ-

dedragt.  

 

”Disse,” sagde han, ”er jeres introduktionsbreve til grupperne i de forskellige 

hovedstæder. De er skrevet med hieroglyffer, som Iole siden vil forklare dig, og 

som kun de indviede kan forstå. Men selv om det er tilfældet, så lad dem under 

ingen omstændigheder blive taget fra jer, eftersom alt det, der er skrevet på denne 

måde, vil vække mistanke imod jer og forårsage jer besvær. Det første brev er stilet 

til den kejserlige læge ved hoffet i Berlin, det andet til Zarens livmedicus, det tredie 

til Nicholas Penousky, herskeren over Moskva. Der er også breve til 

krigsministeren i Wien, den italienske konges læge og en høj tjenestemand ved 

Vatikanet. Vi er forholdsvis få, men som I ser, er vore brødre ude i verden desto 

mere kvalificerede. Bag ved disse står en uovervindelig kraft, og den næste 

europæiske krig vil ikke blive overladt til tilfældighederne.”  

 

Idet han sagde disse betydningsfulde ord, rakte han mig et kort, som var dækket 

med navnetræk, og som var afrevet på en speciel måde, så at kun det halve kort var 

tilbage.  

 

”Skulle nogen person ved en eller anden lejlighed vise jer den anden halvdel af 

dette kort, så adlyd ham som et medlem af det høje råd og giv ham jeres fulde 

fortrolighed.”  

 

Han rakte mig derefter et andet papir og sagde: ”Her er en check på 500,000 franc, 

som er underskrevet af Alphonso Colono. Den kan i indløse, og beløbet står til 

jeres rådighed. Vi er meget taknemmelige for din gave, men vi har intet 

overhængende behov for pengene. Det siges endda, at vi ville kunne betale al in-

ternational gæld inden fjorten dage, hvis vi ville. Hvor sandt det end kan være, så 

har vi for nærværende intet behov for dine penge. Det andet papir, som du un-
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derskrev, har vi ødelagt, og i kan nu begive jer ud på jeres rejse. Hold jer strengt 

til de givne regler, læg jer så meget som muligt på sinde af sådan, som kan være 

jer til hjælp i fremtiden. Der er visse regler angående korrespondancen til mig, 

men Iole vil informere dig om det. I kan gå nu - Broderskabets Beskyttere er med 

jer.”  

 

Han bukkede, og vi forlod værelset.  

 

En halv time efter kom der en vogn, og vi rullede hastigt af sted mod Paris for at 

starte vor bryllupsrejse.  

 

Næsten et år forløb, et år i lykke og studium. Iole og jeg var blevet som eet eneste 

væsen. Vore ønsker og bestræbelser var identiske, og vi havde samme målsætning, 

større harmonisk forening kan ikke opnås. Vi havde besøgt næsten alle de vigtige 

hovedstæder i Europa, og vi var blevet bekendt med medlemmer i de forskellige 

loger. På samme måde, som i Paris, repræsenterede de eliten i deres respektive 

lande. Kontinentets politiske tilstand var alt andet end rolig. Der rådede en 

almindelig udbredt stemning af oprør blandt de misfornøjede masser, og det 

gærede i regeringskredsene. Vi var tvunget til at holde os underrettede om alt dette, 

men intet forstyrrede vor rejse. Hele tiden levede vi som ”jomfruelige elskere,” og 

skønt vi var lovformelig gift og blev betragtet som sådan af samfundet, levede vi 

dog som søster og broder. Kongen og hans råd havde underforstået givet os lov til 

seksuel omgang, hverken naturens eller menneskenes lov forbød det, og jeg vidste, 

at Iole ikke ville sige nej. Men trods dette afholdt jeg mig fra det, og dette var en af 

mine største sejre, for, som Buddha sagde: Intet er mere svært end at være 

afholden, når der ikke er nogen hindring. Fristelsen har ingen magt over et moralsk 

bevidst menneske, når han ved, at han i så fald bryder en moral lov. Men nu var der 

intet andet, som virkede hindrende for os, end et ideal og en stræben efter en højere 

kærlighed og kundskab. Dette er imidlertid kræfter med en styrke, som kun få 

forstår. Den, som altid har et rent ideal foran sig, ledes ikke vild, og den sjæl, som 

er absorberet i en alvorlig søgen efter sandhed og kundskab, har ikke tid til 

sanselige tanker.  

 

Vi havde nu forladt Rom og tilbragte den skønne maj måned nær Florens i den 

forstadsvilla, som tilhørte Seg. Parodi, lederen af gruppen i Florens. En smuk dag 

havde Iole og jeg besøgt de interessante pladser i byen. Vi havde været i den store 

katedral, tilbragt flere timer i Loggia og studeret de vidunderlige malerier i Pitti-

paladset. Omkring kl. tre om eftermiddagen begav vi os tilbage til villaen. Da vi 
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nåede højderne nær byens forstæder standsede vi vor vogn og skuede ud over det 

storslåede panorama, som udbredte sig foran os. Det var sådan en dag, som kun 

Italien kan opvise, og jeg vil altid mindes den med glæde.  

 

”Og det var her Dante vandrede på gaderne og mediterede over sit Inferno,” 

sagde jeg, da jeg kom til at tænke på den misforståede forfatter.  

 

”Ja,” svarede Iole, ”og ved du, at hans Inferno er en af de mesterligste 

beskrivelser af helvede, der nogen sinde er skrevet?”  

 

”Ja når den forståes på rette måde,” svarede jeg. ”Men hvad er din opfattelse af 

helvede?”  

 

”Helvede,” svarede hun, ”er en legemlig eller sjælelig samvittighedstilstand.”  

 

”Du tror altså ikke, at det er et bestemt sted?”  

 

”Ikke i ordets sædvanlige betydning,” svarede hun, ”helvede kan ikke lokaliseres 

geografisk, hverken på jorden eller i det ydre rum. For at forklare det mere 

indgående, så kan helvede opleves på to planer, det materielle og det astrale. 

Jorden repræsenterer det materielle plan, og på den lider vi for de onde fysiske og 

mentale handlinger, vi har begået. Jorden kan derfor i sig selv betragtes som 

helvede. Men efter jordeliv passerer vi videre til det astrale plan og gennemlider 

der vort astrale legemes opløsning. Den er opbygget af de lidenskaber og begær, 

som vi har haft i jordelivet. Alle afstraffelser på det plan, hvor de årsager, som 

afstedkom dem, var i virksomhed. ’Afstraffelsern’  er resultatet af handlinger, og 

de idømmes ikke af nogen fjern Gud.”  

 

”Men må jeg spørge, hvor dette astrale plan ligger, som du omtaler?”  

 

”Den oprindelige, rene, astrale materie findes overalt, men den tilstand, jeg taler 

om, gennemtrænger og omgiver jorden. På samme måde, som der på jorden findes 

store malstrømme af lidelse og smerte, således er der også malstrømme af 

elendighed i den astrale substans, og kun i denne betydning kan ordet sted 

forbindes med helvede. Når du dør, vil dit astrale jeg drages til den malstrøm, som 

nærmest dens natur, på samme måde, som du på jorden tiltrækkes af visse 

samfund. Men der er en betydelig forskel. På jorden kan vi forlade et samfund, 

hvor stærk den tilbageholdende kraft end er, men i den såkaldte astrale verden har 
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menneskets vilje midlertidigt forladt det, og det drages derhen, hvor dets 

lidenskaber og ønsker føre det.”  

 

”Og hvad er din opfattelse af himlen,” spurgte jeg.  

 

”Himmelen,” svarede hun, ”er også en bevidsthedstilstand, og dens usynlige plan 

kaldes Akasha.”  

 

”Når et menneske dør, flyver det altså ikke bort til en fjern stjerne som Alcyene 

eller Areturus?”  

 

”Nej, det er rigtigt, sjælen synker simpelthen tilbage ind i Akasha. Himmeriget er i 

sandhed inden i dig.”  

 

Mens hun talte, vendte vi os begge om, som på et givet signal, og jeg fik øje på en 

lukket vogn, der hurtigt nærmede sig. Passagererne var skjulte, men idet den 

passerede forbi, vendte Iole sig imod mig og spurgte: ”Hørte du noget?”  

 

”Ja -,” hun standsede mig, inden jeg nåede at sige mere, og sagde: ”Skriv det 

ned!”  

 

Vi skrev på hver sin lap papir, og da vi sammenlignede dem, så vi, at vi begge 

havde skrevet præcis de samme ord. Meld jer straks! Ingen hørbar lyd havde været 

til at opfatte, men vi havde dog følt det, som om ordene kom fra halsen.  

 

”En broder af høj rang er i den vogn, og vi må melde os straks,” sagde Iole, 

hvorpå vi fulgte efter vognen. Vi var nået ganske nær hen til vognen, da den kørte 

op foran Seg. Parodis villa. Vi så en høj mand, med indigofarvet kappe, stige ud og 

hastigt gå op mod huset.  

 

”Det var med sikkerhed Albarez,” sagde jeg til Iole, ”og jeg formoder, at vore 

hvedebrødsdage nu er forbi, og at han er her for at kalde os til vore pligter.”  

 

”Nuvel, dette liv er en pligt, og vi må ikke forsømme det,” svarede hun stille. ”Og 

at gøre vor pligt giver os den højeste lykke, hvor langt vi end er adskilte fra 

hinanden, så er vi fra nu af dog altid sammen i den Store Sjæl.”  
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Vi var næppe kommet ind i hallen, før den fremmede, som virkelig var Albarez, 

mødte os og uden ceremonier gav os tegn til at følge efter ham til samtaleværelset. 

Da han havde låst døren med sædvanlig grundighed, sagde han: ”Det er næppe 

nødvendigt, at jeg viser den anden halvdel af jeres kort eller bruger de formelle 

pasord, eftersom I begge kender mig af udseende. I skal begge straks melde jer i 

Paris. Europa vil stå i brand inden en uge. Et tog går fra Florens kl. ni i aften, i 

har fire timer til at gøre jer klar til at tage med det. I kender jeres pligt. Opsøg nu 

Seg. Parodi og sig ham, at Albarez venter på ham.”  

 

Vi vidste, at Albarez aldrig sagde noget, hvis det ikke var nødvendigt, så vi gik 

straks for at fuldføre vore ordrer. Iole begyndte at pakke til vor rejse, og jeg gik for 

at lede efter Seg. Parodi. To timer senere så vi adepten og Seg. Parodi ride bort 

imod bjergene. Der var ikke blevet givet os yderligere instrukser, og kl. ni steg vi 

på toget og startede vor rejse mod Paris. Da vi holdt i Milano, kiggede jeg ud af 

vinduet og så en mand der var klædt næsten nøjagtig som Albarez. Han steg op i 

vor vogn og nærmede sig os. Der var en tom plads netop foran os, og idet han satte 

sig der, gav han hurtig tegn for den syvende grad. Vi svarede, og han gav løseordet. 

Han så sig tilsyneladende åndsfraværende om, mens han i virkeligheden iagttog 

omgivelserne med den største grundighed. Derefter tog han en lille pakke frem fra 

sin dragt, rakte den til mig og sagde: ”Giv denne til kong Eral og lad under ingen 

omstændigheder, ingen, tage den fra jer. Hvis I bliver tilbageholdt, så træk i 

udløsningssnoren.”  

 

Derefter gik han bort gennem vognen og forlod toget. Vi så ham gå gennem 

folkemængden udenfor og forsvinde bag stationsbygningen samtidig med, at toget 

satte sig i bevægelse. Alt gik godt, og vi nærmede os den franske grænse, da et 

hold soldater kom ind i vor vogn. De var knapt kommet inden for døren, førend 

Iole hviskede: ”Giv mig pakken hurtigt!”  

 

Jeg adlød uden at sige et ord.  

 

”Vis ikke, at du kender mig,” hviskede hun og gik til vognens anden ende. Jeg 

grundede over, hvad hun mente, mens jeg sad tilbage på min plads og så ud af 

vinduet. Mændene nærmede sig, og de granskede nøje alle, de kom forbi. Hvor 

underligt det end kan lyde, så hørte jeg som hele tiden fra mit indre, skønt intet 

blev sagt, en konstant gentagelse af - spion, spion, spion. Da de nåede til mig, 

bredte der sig et tilfreds smil over lederens ansigt, og han befalede: ”Rejs dem!”  
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”På hvis ordre?” spurgte jeg værdigt.  

 

”På Hans Majestæt Kongen af Italiens ordre,” svarede han hovmodigt.  

 

”Og hvorfor?” vedblev jeg stædigt.  

 

”Vi søger efter en spion med hemmelige dokumenter,” svarede han, samtidig med 

at hans mænd begyndte at kropsvisitere mig! Iole havde tydeligt nok gennem en 

eller anden mærkelig kraft, opfattet deres hensigt. Ville de undersøge hende også? 

Ville jeg klare frisag blot for at se hende lide?  

 

”Underligt,” svarede lederen, da de ikke kunne finde noget af hvad de søgte efter.  

 

”Hvor er kvinden?”  

 

Der er hans ledsagerske, sagde en af passagererne og pegede på Iole.  

 

”Undersøg hende,” befalede lederen. En følelse af skræk for igennem mig, men 

jeg huskede regelen om aldrig at blive bange og viste dem hen til Iole.  

 

”De har fået fejlagtige oplysninger eller begået en fejl,” sagde jeg, da vi var nået 

hen til hende.  

 

”Det vil vi snart få at se,” svarede han barskt.  

 

Iole var lige så rolig som altid.  

 

”Åh, sagde hun elskværdigt, tror de, at vi er spioner? I så fald tager de fejl, og de 

må gerne visitere mig.”  

 

”Vi må have fået fejlagtige oplysninger,” sagde lederen mistænksomt, da 

visiteringen ikke gav noget resultat.  

 

Vor bagage blev også undersøgt, men intet, som kunne vække nogen mistanke, 

blev fundet.  

 

”Vi er tydeligvis blevet forkert underrettet,” gentog lederen, da han og mændene 

forlod vognen ved grænsen.  
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”Hvor er pakken, Iole?” spurgte jeg, da de var forsvundet, og vi var i sikkerhed i 

Frankrig.  

 

”Den er i sikkerhed,” svarede hun kort, og jeg stillede ikke flere spørgsmål om 

den, men efter hendes ønske flyttede vi til vognens fjerneste ende. Ingen yderligere 

episoder indtraf, og da vi ankom til Paris, rejste hun sig og stak helt ubemærket 

hånden ned i kulbeholderen og tog pakken op. Hun stak den ind i sin dragt og 

sagde: ”Vi må fra nu af altid være på vagt og aldrig og ikke engang under de 

allersværeste forhold, miste vor ro. Jeg vil gerne, at du aflægger ed på aldrig at 

afsløre nogen hemmelighed, blot fordi du tror, at du derved kan frelse mig fra 

lidelse.”  

 

”Jeg sværger,” svarede jeg, samtidig med at vi steg ud ved stationen. Og som om 

vor ankomst var kendt i forvejen, stod en speciel vogn og ventede på os, og vi blev 

straks ført til grev Nicholskys residens. Det var længe siden, jeg sidst var passeret 

under den lille yngling og hans lænkede tiger, og da jeg nu så han igen, stadig på 

sit gyldne æg, mindede jeg Iole om vort første møde.  

 

”Ja,” sagde hun, ”dengang var han et tegn på møde, men nu er han uden tvivl et 

tegn på afsked. Er du beredt til at møde den kommende krise?” spurgte hun al-

vorligt.  

 

”Tvivl ikke det mindste på mig, jeg er rede,”  svarede jeg, samtidig med at vognen 

kørte op foran søjlehallen. Idet vi steg ud, gik en høj, kappeklædt person med langt 

gyldent hår ind gennem porten. 
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St. Germain – Krig 

 
Vi gik til samtaleværelset, og Iole sendte straks den broder, der havde vagt, hen for 

at melde vor ankomst til grev Nicholsky. Han vendte snart tilbage med besked til 

os om at begive os til rådssalen. Da Iole var hjemmevant i bygningen, viste hun vej 

til et lokale på den øverste etage. En sortklædt kvinde, ganske lig Iole, da jeg mødte 

hende første gang, standsede os ved døren. Vi udvekslede passerord og trådte 

derefter ind i lokalet, som var holdt helt i azurblåt. Omkring et bord i midten sad 

syv personer, som jeg snart opdagede var de syv mærkeligste personer, man kunne 

tænke sig. Til højre sad kongen, som vi kendte som Eral, og lige overfor ham den 

mystiske Madame Petrovna - men hun havde helt forandret sig, siden jeg så hende 

sidst. Hendes ansigt var bemærkelsesværdigt hvidt, de grove linier og rynkerne var 

forsvundet, og hendes blå øjne lyste med en forunderlig stråleglans. Ved siden af 

kongen sad to mænd, hvis navne jeg senere fik opgivet, nemlig grev Nichelsky og 

Eugene du Bois. Ved siden af madame Petrovna sad to kvinder i udpræget kontrast 

til hinanden, idet den ene havde mørke, orientalske træk og den anden langt 

gyldent hår, der indrammede et perlemorshvidt ansigt. For enden sad den mand, 

som vi havde set gå ind i huset. Han var høj og mager, med langt gyldent hår og et 

tyndt krøllet, kastaniebrunt skæg. Denne mand var, efter sin placering ved bordet at 

dømme, den største af dem alle.  

 

Han havde en ubestemmelig alder, jeg forstod dog, at han ikke var ung. Hans øjne 

var blå, lysende med en ildfuld glød, og jeg lagde mærke til, at hans hænder, der 

hvilede mod skælvede. For at denne person ikke skal forblive et mysterium, vil jeg 

afsløre, at han var den berømte Grev de Saint Germain, som formodedes at være 

død hundrede år tidligere, men som altså ikke var det. Denne mærkelig mand var 

en indviet af høj rang, og han havde den evne, at han kunne skille sit legeme fra 

den form, som opløses. Vi indtog de to ledige pladser overfor denne store adept, 

som derefter gav tegn til Eral om at tale.  

 

”I har en pakke til mig?” sagde kongen. Uden et ord tog Iole pakken frem og rakte 

den over bordet. Da silkeomslaget blev fjernet, viste der sig en platin æske, og kon-

gen trykke på en skjult fjeder, og låget fløj op, og et sammenfoldet papir faldt ned 

på bordet. Madame Petrovna gav ham nu en skål, som stod ved siden af, og han 

dyppede nu papiret i væsken, som var i skålen. Da han havde taget papiret op, 

bredte han det ud på bordet og førte sin hånd frem og tilbage over det, mens han 

samtidig åndede på papiroverfladen. Nogle få sekunder efter begyndte et tætskrevet 
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budskab at vise sig på det før helt blanke papir, og kongen læste følgende budskab: 

Den tysk-russiske alliance er fuldbyrdet, og den er underskrevet. De tyske tropper, 

under von Kral, marcherer direkte mod Paris via Bryssel. De russiske tropper under 

Noculi, vil gå mod Wien. Italiens kongelige styrker er endnu ubeslutsomme, men 

folket er med os, og de østrigske og tyske demokrater støtter Frankrig og England. 

Viviani, den øverstbefalende for den italienske arme´ er med os, og han vil forene 

sig med den øverstbefalende over østrigerne, Maximillian og standse russerne ved 

Krakow. Lad franskmændene møde tyskerne nær de historiske slagmarker ved 

Waterloo og tage hævn der. Jeg rejser til Berlin med det samme. Saroy.  

 

Intet tegn på forundring eller følelsesengagement kunne opdages hos nogen af dem, 

som sad ved bordet, da disse opsigtsvækkende nyheder blev læst op, men alle 

forekom særdeles alvorlige, da Grev St. Germain tog til orde:  

 

”Har Careau adlydt vor ordre om at give Napoleon befalingen over den franske 

arme´?”  

 

”Det har han, Napoleon overtager befalingen i dag, og begge afventer yderligere 

ordre fra os,” svarede Nicolsky.  

 

”Sig ham så, at han straks skal begive sig til Waterloo med ikke mindre end 

tohundredtusinde mænd. Vor sag er ret, og vi vil sejre. Rusland vil knuse Tyskland 

på grund af denne uheldige alliance, men det vil ikke vinde en eneste meter land i 

Europa. Napoleon den II. er Napoleon den I. langt overlegen, og han vil forene 

Europa til en eneste stor republik med Paris som hovedstad.”  

 

”Taler du som mester?” spurgte madame Petrovna, ”kan vi stole på England?”  

 

”Vi vil få en meddelelse i dag, som siger, at Albert har abdiceret på grund af et 

vidt omfattende og farligt oprør, og vor mand, den radikale Oliver G. Harkley, er 

udset til regent. Skæbnen siger at folket vil sejre, og jeg ved, at jeg har ret.”  

 

Han stoppede pludseligt, gav os tegn til at være stille og indtog en stiv og 

trancelignende stilling. Han sad på den måde i mindst ti minutter, inden han 

pludselig vendte tilbage til sin normale tilstand og sagde: ”En franskmand, en 

spion i tyskernes tjeneste, ankom netop til centralstationen, han er en mand på 27 

år, ca. 175 cm. høj, slank og med et næsten usynligt modermærke under sit højre 

øjenbryn. Han har en mørk, snoet moustache, glatbarberet hage og bærer brune 
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klæder. Befal Careau at gribe ham straks, inden han når frem til Rue de Rivoli 

nr.... hvor han er på vej hen. For at være på den sikre side, så send en mand for at 

møde ham og lad ham ikke ødelægge de budskaber, som han har i sin indre 

vestelomme. Meddel også Careau, at han må holde øje med Gen. Meron, eftersom 

han er en forræder, der er i forbund med vore fjender, men han må endnu ikke 

arresteres.”  

 

Da han havde endt sin tale, bukkede greb Nicholsky og forlod lokalet.  

 

”Nu,” fortsatte St. Germain, ”har vi brug for fire telepatiske par med det samme. 

Jeg har også andre områder, som jeg må overvåge. Kan I finde dem blandt jeres 

vesterlandske medlemmer, eller må jeg til Østen for at finde dem?”  

 

Mens han sagde dette, så han intenst på os og vendte sig mod Eral og spurgte: 

”Kan disse ikke være et af parrene?”  

 

”Vi tror, at de kan det,” svarede han.  

 

”Søster har du afbrudt alle bånd med dine kongelige slægtninge?” spurgte han til 

min store forundring Iole.  

 

”Ja, det har jeg,” svarede hun kort, og i det samme gik sandheden op for mig. Iole 

var identisk med prinsesse Louise, som jeg havde set blive reddet på en så 

mirakuløs måde. Det forklarede, hvorfor jeg syntes, at jeg genkendte hende ved 

vort første møde. Alle disse år havde været sammen med en kongelig prinsesse, og 

hun havde ikke antydet det mindste om sin fornemme herkomst eller vist tegn på 

hovmodighed.  

 

Mens jeg nærede disse beundrende tanker om Iole, fortsatte St. Germain: ”Så må 

du begive dig ud til Napoleon Marleons hovedkvarter og informere ham om alt, 

hvad din broder meddeler dig, og han må derfor lade sig hverve hos von Kral. Ikke 

en eneste bevægelse hos fjenden må undslippe ham, og vi, som er de hemmelige 

kræfter, der gør disse mænd til storheder, vil se til, at han ikke kommer til at 

mangle information. Gennem jeres evne til telepatisk kontakt kan din broder holde 

dig underrettet om alle tyskernes bevægelser, og det uden de forskellige 

forsinkelser, som en kurerer ville være hæmmet af.”  
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Han henvendte sig derefter til Eral og sagde: ”Vi må have nogle par, som 

rapporterer mellem de andre arme´er, og hvis det er nødvendigt også mellem 

kongehusene i Europa. Tanken vil være kanonerne overlegen i denne krig. De 

regerende har leet af de okkulte lærer, men de vil inden længe komme til at 

fortryde det. Giv vor broder og søster de nødvendige instrukser, jeg er blevet kaldt 

til Østen.”  

 

Da han havde forladt lokalet, sagde Eral til os: ”Broder og søster, I har gjort store 

fremskridt i dette år, jeres farver viser, at I er i harmoni med hinanden. I er 

indforståede med tankeoverføring, eftersom I nu har praktiseret den i et helt år, 

men lidt flere oplysninger vil være til nytte I jeres nye opgave. Når som helst det er 

nødvendigt for jer at sende skriftlig budskaber, så gennemblød papiret med en vis 

flydende kvælstofforbindelse og anbring den i en platinæske, som i vil få. I samme 

æske lægger I en lille tændsats, og dens udløsningssnor skal hænge uden for 

æsken. Hvis I bliver taget til fange, og som en sidste udvej må ødelægge budskabet, 

så træk i snoren. Men skrevne budskaber bør aldrig sendes, hvis telepati kan 

anvendes, eftersom det sidste hverken vækker opmærksomhed eller efterlader noget 

spor. Hvis I vil kommunikere med os, for eksempel hvis en af jer bliver dræbt, så 

kan I undtagelsesvis benytte jer af en ganske særlig metode, men kun som sidste 

udvej. Denne metode er særdeles risikabel og må anvendes med den yderste 

forsigtighed. Vi vil give jer begge visse pulvere, som I kan tage, hvis I kan få en 

time for jer selv, I vil da kunne nå os, hvor vi end befinder os. Men tag aldrig disse 

pulvere, hvis der er den mindste risiko for, at I bliver forstyrrede, for I vil da gå en 

sikker død i møde. Inden I skilles, skal I stille jeres ure således, at I kan 

koncentrere jer samtidigt. Som en forsigtighedsregel må I heller ikke vise, at I 

kender hinanden - selv ikke under dødstrussel eller tortur. I er nu fri til kl. fem, 

hvor i begge rejser til Berlin. Rejs uden tung bagage og tag forskellige pladser, 

men i samme vogn, og hvad der end sker, så vis ikke, at I kender hinanden.”  

 

Han gav os tegn til af forlade lokalet og mødet opløstes. Tre af de tilstedeværende 

havde ikke ytret sig med et eneste ord, og den mystiske madame Petrovna havde 

kun gjort en bemærkning, men det var åbenbart, at ikke et eneste ord var undgået 

dem. Da vi havde forladt rådssalen, viste Iole vej til spisesalen, hvor hun bestilte 

frokost.  

 

”Min broder, ser du dig helt i stand til at klare alle nødsituationer?”  
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”Ja, det gør jeg,” svarede jeg selvtillidsfuldt. ”Intet, som en menneskelig hjerne 

kan finde på, kan formå mig til at forråde eller forsømme min pligt.”  

 

Vi afsluttede vort måltid i tavshed, og derefter benyttede jeg lejligheden til at køre 

ind til byen, hvor gaderne var fulde af ophidsede menneskemasser. Opflammende 

bulletiner tilkendegav krigserklæringerne, og der stod med store bogstaver, at 

Napoleon Marleon, en kaptajn ved artilleriet, pludselig og næsten uden varsel var 

blevet udnævnet til befalingsmand over hæren af krigsminister Gen. Careua. En 

Napoleonsfeber havde grebet folket, og byen var fuld af frivillige fra alle 

nationaliteter. Napoleon! Napoleon! leve Napoleon lød det mellem husmurene. 

Ved Place de la Concorde blev menneskemassen så tæt, at jeg blev tvunget til at 

standse vognen.  Nationalgarden med dens nye leder i spidsen marcherede ned 

langs Boulevarden. Jeg fik øje på den nye Napoleon, og så at han var en ung mand 

på højst 27 år. Han red med stram holdning på en flot hvid springer. Han var noget 

højere end sin fremstående forgænger, hans ansigt var hvidt, og hans tynde 

sammenpressede læber gjorde, at han virkede bestemt. Hans dybe stålgrå øjne 

lynede koldt, mens han betragtede folkemængden, som om han var født til at være 

leder.  

 

Troen på reinkarnation, spredt af teosoffer og orientalske lærere, var nu næsten helt 

accepteret i Vesten og specielt i Frankrig. Mange troede, at deres store Napoleon 

var blevet genfødt for at hævne slaget ved Waterloo. Aviserne var fyldt med 

opsigtsvækkende overskrifter. England havde forenet sig med Frankrig og landsatte 

tohundredtusind mænd ved Le Havre under Gen. Nelson. Kampråbet var: Mod 

Bryssel!! Mod Berlin! Da jeg kørte videre, tænkte jeg på hvor få, som var bevidst 

om den tavse kraft bagved al denne tomult. De store kræfter arbejder anonymt, 

men de udretter trods det mere end alle andre. De blander sig ikke i menneskenes 

affærer, men de styre karmaen i dens virkninger. Med sådanne tanker i mit sind 

vendte jeg tilbage til grev Nicholskys residens. Da jeg trådte ind i hallen, blev jeg 

mødt af St. Germain. Der var kun os to i hallen, og han kom hen til mig og sagde:  

”Alphonso Colono, de næste fem år vil hele Europa blive badet i blod, og overalt 

vil der råde usikkerhed. Du vil befinde dig i konfliktens midte, men lad mig sige 

dig, hvad jeg ved, nemlig, at hverken du eller din søster Iole vil lide nogen skade. 

Tro hvad jeg siger, hvor nær døden du end må komme, så vil du dog klare dig. I 

har begge to store ting at udrette, når denne krig er forbi, store højder ligger inden 

for rækkevidden, og I vil begge nå dem.”  
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Mens han talte, betragtede han mig med sine vidunderlige øjne, og han syntes at 

gennemskue hele min sjæl. Uden at kunne svare stod jeg stille, mens han vendte sig 

og forsvandt. Jeg gik ind til Ioles værelse, hvor vi tilrettelagde vort program. 

Samme aften kl. fem rejste vi mod den tyske grænse. Iole skulle ledsage mig til 

Berlin og vende tilbage med visse meddelelser fra dr. Rankel, som jeg havde mødt 

året før, og til hvem jeg medførte hemmelige meddelelser. Det var ham, som skulle 

ordne det således, at jeg blev gen. Krals livlæge. Jeg ville da befinde mig i midt i 

centrum og ikke gå glip af nogen information. Eftersom vi følte os sikre i Frankrig, 

rejste vi sammen, indtil vi nærmede os den tyske grænse, hvor vi begge gik over til 

at tale tysk og tog forskellige pladser i en vogn til Berlin. Jeg var sikker på, at hun 

ville blive visiteret, inden vi krydsede Rhinen, så jeg gik gennem vognen, 

standsede op ved hende og tiltalte hende på tysk. Hun vendte sig bort og så ud 

gennem vinduet, som for at undgå min tilnærmelse, men rakte mig samtidig helt 

ubemærket en lap papir. Jeg vendte tilbage til min plads og læste chifrerede 

meddelelse: Jeg vil blive arresteret, inden vi krydser Rhinen, men det synes, som 

om der er en mening med det, og tingene må gå deres gang. Ifølge mine ordrer skal 

jeg ikke ødelægge indholdet i æsken før i sidste øjeblik, og hvad der end sker, så 

må du ikke gribe ind -husk det! Iole.  

 

Den måde hun havde fået denne information på var ikke noget mysterium for mig, 

da jeg vidste at hun var clairvoyant. Jeg selv ejede, underligt nok, ikke denne evne, 

men jeg var i stedet clairaudient og kunne så at sige høre tankerne hos de personer, 

som jeg koncentrerede mig om. Ved næste station steg en ung tysker på vognen og 

satte sig ved siden af mig.  

 

”Jeg troede, at de havde en ledsagerske,” sagde han til mig.  

 

Jeg blev straks mistænksom og greb om min tommelfinger, tegnet for den syvende 

grad, men da han ikke svarede, tog jeg for givet, at han var spion og svarede: ”Nej, 

jeg har ingen ledsagerske, hvad fik dem til at tro det?”  

 

Jeg koncentrerede mig på ham for at læse hans tanker, men uden held. Noget 

forundret over at det mislykkedes, spekulerede jeg over, om han havde fået en 

ledetråd til mit medlemskab og ventede på hans svar. Lidt efter gav han tegnet for 

den sjette grad. Jeg blev informeret af Eral om, at ingen medlemmer af lavere grad 

end den syvende var med i bevægelsen, men jeg svarede ham trods dette. Nu var 

det klart, hvorfor jeg havde været ude af stand til at læse hans tanker. Da vi 

vekslede passerord, rakte han mig et pas, og vi indledte en samtale med hinanden, 



 153 

som vedblev indtil vi nåede Rhinen. En gruppe militærpersoner kom ind i vognen 

og forlangte at se vore pas. Hvad vil Iole nu gøre? tænkte jeg, havde hun bare sit 

pas, kunne hun slippe igennem uden hindring. Med dette i tankerne begav jeg mig 

på vej hen imod hendes del af vognen, men officererne kom først. For ikke at røbe 

mig tog jeg plads i nærheden.  

 

”Deres pas,” sagde den øverste officer til hende.  

 

”Jeg har intet,” svarede hun.  

 

”Så kan De ikke passere Rhinen,” svarede han.  

 

”Jeg skal til Berlin,” replicerede hun.  

 

”Hvad skal De der?” spurgte han og granskede hende indgående.  

 

”Jeg skal give møde hos visse myndigheder,” svarede hun til min store forundring.  

 

”Nå skal De det? Undersøg hende!” sagde han til sine undergivne.  

 

”Jeg kræver kvindeligt undersøgelsespersonale,” svarede hun værdigt.  

 

”Åh,” sagde officeren, ”de er spion.”  

 

”Jeg er ingen spion, men jeg har ærinder at udrette i Berlin.”  

 

”Og hvad er det for nogle?”  

 

Iole gjorde et tegn, og et forundret udtryk bredte sig over officerens ansigt. Idet han 

bøjede sig ned imod hende, hviskede hun noget i hans øre. Hendes ord syntes at 

gøre ham vild af glæde, og samtidig ændredes hele hans optræden. Han greb hende 

hårdhændet og råbte hånligt: ”En spion fra det sorte broderskab! Undersøg hende! 

Ha, ha! En af jeres vanvittige medlemmer forrådte jeres orden i morges. Hvis den 

idiot ikke pludselig havde fået et anfald af komplet vanvid, ville vi nu have kendt 

hele det skændige komplot!”  
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Han bed sig i tungen og standsede, som om han havde sagt for meget, og på hans 

ordre blev Iole pågrebet. Med en næsten overmenneskelig anstrengelse beherskede 

jeg mig, mens de undersøgte hende.  

 

”Se under sædet!” kommanderede lederen, da de ikke fandt noget. Hendes taske 

med hele dens indhold lå på gulvet, også sædet blev gennemsøgt, og hele tiden stod 

Iole roligt og betragtede, hvad de gjorde.  

 

”Her er den!” råbte en af mændene, da han havde fundet platinæsken i et lille hul 

under sædet. Lynsnart, og inden de forstod hendes hensigt, greb Iole hans hånd og 

trak i snoren, som hang udenfor æsken. En dæmpet eksplosion hørtes, æskens sider 

blev trykket ud og alt, hvad der var tilbage, var en lille bunke forkullet papir.  

 

”Djævel,” råbte lederen, ”giv hende håndjern på og arrester hende.”  

 

Imens kom en anden gruppe militær fra den anden side af vognen. ”En farlig 

spion,” sagde den nye leder, ”hvad var det for en djævelsk mekanisme, hun 

ødelagde sine dokumenter med?”  

 

”Det ved djævelen,” svarede den første officer. ”Disse franskmænd har altid haft 

maskepi med sortekunstnere.”  

 

”Hvor er Deres pas?” spurgte han pludselig og vendte sig mod mig.  

 

”Her er det,” svarede jeg og rakte ham mit pas.  

 

”De taler tysk, men ser ikke tysk ud. Hvad nationalitet?” spurgte han og betragtede 

mig mistænksomt.  

 

”Af fødsel amerikaner, af sympati tysk,” svarede jeg djærvt.  

 

”Det er godt, De ved, hvem der vinder,” svarede han barskt, mens han gik videre.  

 

Iole var blevet ført ind i en anden vogn, og jeg var ladt alene med mine tanker. 

Colono, sagde jeg til mig selv, husk på St. Germains ord og vær fortrøstningsfuld. 

Men hvorledes ville jeg komme i kontakt med den franske befalingsmand, nu da 

Iole var i tyskernes hænder? Hvad mon Iole havde hvisket i officerens øre? Havde 

nogen af vore forrådt os. Var mestrene blevet tvunget til at berøve ham hans fulde 
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forstand, eller havde de tilintetgørende kræfter, som han havde påkaldt i sin ed, 

virkelig tilintetgjort ham? Med sådanne tanker i mit sind afventede jeg ankomst til 

Berlin.  

 

Jeg var hjemmevant i byen siden mit forrige besøg der, og uden at se efter, hvad 

der skete med Iole, skyndte jeg mig hen til dr. Rankels residens for straks at kunne 

meddele ham, hvad der var sket. Doktoren tog straks imod mig og førte mig til sit 

private arbejdsværelse. Eftersom han var et medlem af høj grad, tøvede jeg ikke 

med at berette alt til ham. Som svar sagde han: ”Både Albarez og Saroy er i byen, 

og jeg vil straks give dem besked, hvis de ikke allerede har fået kendskab til hendes 

tilfangetagelse. De vil gøre alt, hvad der kan gøre under de givne omstændigheder, 

så du forstår, at ingen møje vil blive sparet. Hvad dig selv angår, så må du 

omgående begive dig til von Krals hovedkvarter, jeg vil forsyne dig med alle 

nødvendige anbefalinger.”  

 

Jeg overnattede hos dr. Rankel, og tidligt næste morgen rakte han mig med et 

signede smil den hemmelige fængslingsraport. Jeg læste dette:  

 

FORRÆDDERI ELLER SORT MAGI 

 En kvinde som hedder Louise Gray, og som er en engelsk spion i fransk 

tjeneste, blev i går pågrebet i toget til Berlin. Hun havde vigtige hemmelige 

meddelelser til de franske agenter her, men hun blev taget til fange, så 

ødelagde hun sine budskaber, ved at udløse en eksplosion i den æske, hvori 

dokumenterne forvaredes. Hun er en djærv kvinde, og officererne førte hende 

under stærk bevogtning til statsfængslet, hvor hun blev spærret inde i en af de 

indre og mest flugtsikre celler. Desuden blev der anbragt dobbelt vagter. Disse 

forsigtighedsregler var trods alt utilstrækkelige, for i nat forsvandt hun på 

mystisk vis uden at efterlade sig det mindste spor. Den eneste forklaring, som 

vagtchefen kan give, er meget svævende, og han er blevet afsat og spærret 

inde, mens undersøgelsen står på. Han siger, at da han kl. ti ca. befandt sig 

ved den ydre port, nærmede to fremmede sig ham. Med en stemme, som 

havde en mærkelig og uimodståelig magt over ham befalede den ene, at han 

skulle vise vej til celle nr. 93, netop den celle, hvor kvinden var indespærret. 

Ude af stand til at undslå sig gjorde han dette, og imens blev den anden 

fremmede stående ved indgangen. Vagtchefen havde kun en vag anelse om, 

hvad der siden skete, men han har en sløret erindring om, at han viste vej til 

cellen og åbnede den, samtidig med, at han gav en eller anden forklaring til 

vagterne. Han befandt sig i en dødlignende dvale, da han en time efter blev 
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genfundet ved indgangen, og det tog timer, inden han blev sig selv igen. Han 

kan aflægge ed på, at han blev hypnotiseret eller blev udsat for sort magi, og 

vagterne synes at kunne bekræfte hans påstand, for tre af dem blev fundet i et 

rum nær indgangen i samme dvalelignende tilstand. Alt hvad de husker er, at 

de anråbte den fremmede ved indgangen, men udover dette har de ikke mere 

at fortælle. Yderligere vægt lægges der på deres påstand om de afsløringer, 

der blev givet af Kroez, inden han blev ramt af vanvid. Denne fusker i den 

sorte magi sagde, at den fransk-engelske alliance blev støttet af en 

organisation af magikere med overnaturlige kræfter, og som stod i forbund 

med djævelen. Vi har aldrig troet på noget sådant, men der kan være mere 

sandhed i det, end vor fornuft siger os. Folket har imidlertid fået kendskab til 

dette, og eftersom de savner rigtige informationer, er de begyndt at blive 

bange og overtroiske. Endnu et led i beviskæden er det faktum, at kvinden gav 

officeren de tyske spioners hemmelige løsen. Hun ville være sluppet igennem, 

hvis ikke Kroez var kommet med sine afsløringer. Alle løsener er blevet 

ændret og ordrer er blevet udfærdiget til at pågribe alle, der anvender de 

gamle. For tiden må alle tænkelige anstrengelser gøres for at få ram på denne 

organisation, men på grund af folkets tiltagende frygt må al information 

holdes hemmelig.  

 

Da jeg var færdig med at læse det, lo dr. Rankel og sagde: ”Iole og Albarez er nu 

på vej til den franske armé, og Saroy har begivet sig til Wien. Den stakkels Kroez, 

som nu er komplet gal, kan ikke længere gøre nogen skade. Den, som har påkaldt 

de destruktive dæmoner og bryder sin ed, får en frygtelig straf. Kroez, var, efter 25 

års intensive studier, men uden højere idealer, så at sige snublet over en af 

okkultismens store hemmeligheder. Dette blev naturligvis straks opdaget af de 

store adepter i Østen, men hvad kunne de gøre imod det? Kroez havde ikke svoret 

nogen ed, og hvis han blev ladt alene uden det højere lys, som er nødvendigt for at 

kunne bruge kundskaben rigtigt, ville han med sikkerhed anvende den i 

ondskabsfulde øjemed og på den måde komme i det sorte broderskab. Men ikke 

engang Mestrene har ret til at dræbe, og en konstant overvågning af Kroez for at 

forhindre, at han afslørede eller misbrugte sine kræfter, ville forhindre Mestrene i 

at udføre deres andre opgaver. Kun den tredie vej stor tilbage, han måtte optages 

og gå ind i en af de ydre forgreninger af det Store Broderskab.  

 

Nogle af de mest fremtrædende okkultister har gennem eget arbejde opdaget nogle 

af de store hemmeligheder og er derfor blevet indlemmet i Broderskabet og er 

blevet utrættelige og nyttige medarbejdere. Der var en chance for, at også Kroez 
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kunne blive en hengiven discipel, han ville i hvert fald blive bundet af sin ed. Han 

blev derfor optaget, men det var ikke tilstrækkeligt til at befri ham fra hans 

tilbagevendende karma. I stedet for at kontrollere sin natur og gennem lidelse lade 

det onde udtømme sig, som en af attenhundredtallets mest berømte okkultister 

havde gjort, lod han sig dominere af sit lavere Jeg. Da han brød sin ed, kom 

resultatet hurtigt og uundgåeligt. Han knustes ikke af Mestrene, men af de 

elementale kræfter, som han havde draget til sig da han brød sin ed.”  

 

”Slut dig til den division, som forlader byen nu til morgen for at slutte sig til von 

Kral,” fortsatte dr. Rankel, ”når du kommer dertil, gå så omgående til hans 

hovedkvarter og vis disse papirer.”  

 

Han rakte mig et bundt papirer og fortsatte: ”Når han ser dem, vil han give dig sin 

fulde fortrolighed, og du vil blive hans nærmeste medarbejder. Jeg giver dig også 

en clairvoyant analyse af von Kral og hans organismes tal, så at du, hvis det bliver 

nødvendigt, kan læse hans tanker eller endog influere på dem. Kroez’ forræderi 

har bevirket, at alle løsener er blevet ændret, og jeg giver dig i stedet disse, som 

jeg har fået af Albarez og Saroy. Fortsat skal du besvare nogen fra den sjette grad, 

da de jo kun er med i organisationen som enkeltpersoner, mens vi er bundne 

sammen som en enhed. Du må gå nu. Meld dig til divisionens hovedkvarter, og når 

du har sluttet dig til von Kral, så hold Iole informeret om alle hans forehavener.”  

Efter omhyggeligt at have gemt mine papirer begav jeg mig på vej til 

divisionshovedkvarteret. Med mine anbefalingsbreve kom jeg let i kontakt med 

generalen, og jeg var snart på vej til slagmarken. Vi slog lejr i en lille by uden for 

Berlin, og jeg bestemte mig til at forsøge at få kontakt med Iole. Klokken ti og fem 

om natten var de to bestemte tidspunkter, vi var blevet enige om for længere 

samtaler, men hver hele time i dagens løb skulle vi kontakte hinanden, så at ingen 

underretninger gik tabt. Da det rette tidspunkt var inde, lagde jeg mig i en bekvemt 

stilling og koncentrerede jeg alle mine mentale energier på min søster og nynnede 

samtidig vor grundtone.  

 

Anstrengelserne var ikke uden resultat, hun svarede. En astral strøm begyndte at 

pulsere gennem min organisme og hjerne, og derefter kom ordene: Alt vel Saroy er 

rejst til Wien, og Albarez og jeg skynder os til Bryssel. Jeg er en landsbypige på et 

fuldt besat tog, og vilkårene er ikke de allerbedste. Hvis du derfor ikke har specielt 

budskab at give, så vær tilfreds med at vide, at alt er godt, og at vi kontakter 

hinanden i morgen igen. 
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Napoleon III 

 
To uger gik, to uger med hurtig marcher og troppekoncentrationer, og vi befandt os 

nu på de historiske slagmarker ved Waterloo. Jeg var livlæge for den tyske 

øverstbefalende gen. von Kral, som nu havde kommandoen over firehundredtusind 

mænd. De fjendtlige hære lå nu lige over for hinanden, og den påfølgende dag ville 

verden uden tvivl blive vidne til et blodbad, hvis lige, der aldrig før er set. Klokken 

nærmede sig ti, og eftersom jeg havde læst generalens tanker hele dagen, havde jeg 

vigtige oplysninger at lade gå videre. Til min store glæde var jeg også blevet 

clairvoyant, og jeg kunne derfor se generalens tankebilleder. Klokken blev ti, og 

jeg indtog en passiv og hvilende stilling i min seng. Jeg havde næppe nået at slappe 

helt af, før en stemme, som kom fra min egen strube, sagde: Alt er vel. Alt er vel, 

svarede jeg med mine tanker. Giv mig din meddelelse først, kom svaret. Jeg følte 

strømmen passere igennem mig. Jeg vidste derfor, at hun var passiv og udsendte da 

denne mentale meddelelse: Von Kral vil slå til i morgen, hvis ikke noget 

fuldstændig uventet indtræffer. Hans plan går ud på at rykke frem med et svagt 

centralparti som dog camoufleres, for at give indtryk af styrke, og han vil have 

hovedparten af sine styrker på flankerne. Han vil, at Napoleon skal bryde igennem 

centrummet og på den måde falde i en fælde. Hvis franskmændene gør det, vil han 

angribe fra alle sider og tilintetgøre dem. Han vil selv lede den højre fløj, mens 

Frensteine får befalingen over den venstre.  

 

Da jeg havde afgivet min meddelelse, blev jeg igen passiv, strømmen vendte, og 

følgende svar kom: Disse mænd er karmas instrumenter, og vi, som er redskaber 

for Mestrene, må overvære disse handlinger. Vi kan kun lede kræfterne i denne 

frygtelige malstrøm af karma. Hvad mænd og nationer sår, det er de også tvunget 

til at høste. Jeg vil straks aflægge rapport til Napoleon. Vær klar til at modtage mit 

svar klokken tolv. Forbindelsen blev afbrudt, og jeg sank tilbage i søvnen, men 

indstillede på at vågne igen klokken tolv.  

 

Ved den aftalte tid vågnede jeg og følte strømmen pulsere i mig: Alt vel, kom tilrå-

bet, og jeg gav samme svar. Napoleon er en meget mærkelig mand, han synes at 

savne følelser og er utilgængelig, men han kan ikke undgå de øjne, som ser hans 

inderste tanker. Han modtog min meddelelse med skjult opmærksomhed, men han 

sagde ingenting. Derefter iagttog han mig beundrende og stillede spørgsmål om 

mine evner, men jeg værgede mig ved at svare, og han lod sig nøje med det. Hvor 

underligt det end kan lyde, så er han ingen broder, men han kender til 
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Broderskabets eksistens, og han ved, at dets medlemmer besidder store og sjældne 

kræfter. Han siger ikke meget, men jeg ved, at han har indset, at hans styrke ikke 

blot er hans egen, og at vi to ikke er hans eneste hjælp. Hans intuition bedrager han 

ikke, for han overskygges af de usynlige mestre, hvilket han også har en svag 

anelse om. Jeg melder dig nu hans plan, som jeg så den formet i hans mentale 

substans. Han vil danne et kraftigt centrum og også to stærke fløje, og mellem disse 

vil han have svage partier, som fjenden let kan bryde igennem. Når det er sket, vil 

vore flanker omringe tyskerne, så at de danner et U, og de vil da kunne 

tilintetgøres. Din sikkerhed afhænger af de højere magter, men de vil beskytte dig 

eller give dig råd om, hvorledes du skal bære dig ad. Vi samtaler igen klokken 5. 

God nat.  

 

Jeg lå vågen en tid og tænkte på de grædende enker, faderløse børn og adsplittede 

hjem, som denne krig ville føre med sig. Åh, hvorfor fortsætter menneskene med at 

udsætte hinanden for ondskab og uretfærdighed? Hvorfor lader menneskene sig 

lede af selviske mænd og dræber deres medmennesker uden grund? Hvorfor kan 

broderskabet ikke råde i hele verden og fylde den med fred og kærlighed? Mine 

tanker vendte sig til religionen, og jeg spurgte mig selv, hvordan menneskene, som 

tror på en stor og almægtig Gud, kan bilde sig ind, at Han giver sin tavse 

godkendelse at et sådant blodigt massemord? Jeg vendte mig så til den filosofiske 

side af sagen og tænkte, at det, som menneskene eller nationen sår, det må de også 

høste. Loven om årsag og virkning er evig og ubestikkelig. Ikke engang Gud kan 

tilsidesætte og tilintetgøre denne lov uden selv at gå under. Oh, måtte denne 

frygtelige massakre tilintetgøre alle ondskabsfulde horder. Oh, måtte det 

ondskabsfulde skydække, som nu hænger over verden, spredes, og et åndeligt lys 

fylde menneskenes hjerter med fred og kærlighed. Derefter kom jeg til at tænke på 

den ydmyge og fordringsløse Jesus og mumlede: Hvor føres der krig? Ikke blandt 

de myldrende millioner i Østen, hvis de da ikke var rejst  af vesterlandske intriger. 

Ej heller blandt ’hedninger’ i Orinten. Nej, det er blandt de såkaldte kristne natio-

ner, der gennem deres handlemåde bespotter Kristus. Til sidst sov jeg ind og 

drømte om det kommende slag.  

 

Foran mig var alle de stridende skarer opstillet, men det, som mest tiltrak sig min 

opmærksomhed, var ikke den bevægelige masse af soldater. Nej, det var en endnu 

frygteligere skare. Luften var fyldt med ondskabsfulde ansigter på halv 

menneskelige, halv monstrøse skikkelser. Deres munde og hænder var tilsølede af 

blod, og deres ansigtstræk var skræmmende. Hver eneste skikkelse, som faldt på 

slagmarken, blev omsværmet af dusinvis af sådanne vampyrer, som drak det 
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udstrømmende blod. Jo mere de drak, desto mere umættelig blev deres tørst. Oven 

over denne blodige sværm så jeg en mindre skare hvidklædte åndevæsener, som i 

ophøjet ro beskuede den konflikt, som rasede i de røde tager nedenunder.  

Pludselig blev jeg vækket af min søvn, og da jeg så op, så jeg til min forundring, at 

gen. von Kral lænede sig over mig.  

 

”Colono,” sagde han, ”kom straks til mit telt.”  

 

Jeg undrede mig over, hvad dette sene besøg kunne betyde, og fulgte skyndsomt 

efter. Klokken var halv fem, og inden længe var det tiden for en ny samtale med 

Iole.  

 

Da jeg nåede hans telt, sagde han: ”Doktor jeg har grund til at tro, at min lejr er 

fuld af spioner, jeg ved ikke, hvem jeg kan stole på, og jeg har en meget vigtig 

meddelelse, som omgående må viderebefordres til regenten. Dem stoler jeg på, og 

de må tage denne meddelelse. Begiv dem så hurtigt de kan til Berlin. En hest er 

klar udenfor, gå nu og tab ingen tid.”  

 

Mens han talte, rakte han mig en konvolut, og jeg vovede ikke at vægre mig, men 

skyndte mig straks ud til den ventende hest Jeg var snart udenfor kampområdet, og 

eftersom klokken nu var nær ved fem, red jeg ind i et skovområde, stod af hesten 

og lænede mig hvilende op ad et træ. Da jeg koncentrerede mine tanker på min 

søster, følte jeg straks strømmen inden i mig, og signalet kom: Alt vel, alt vel, 

svarede jeg med mine tanker.  

 

”Din rapport først,” svarede hun.  

 

”På grund af pludselig og uventet opgave, befinder jeg mig nu på vej til Berlin med 

et budskab fra von Kral til regenten. Jeg kan ikke vende tilbage og kan ikke holde 

dig informeret, har du et råd at give mig?”  

 

”Jeg vil konsultere St. Germain, han er lige kommet,” kom svaret, og strømmen 

aftog, men den ophørte ikke helt.  

 

Nogle minutter gik, inden strømmen atter begyndte at pulsere, og hun svarede: ”Er 

dit brev forseglet?”  

 

”Ja, det er det,” svarede jeg.  
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”Hold det op mod din pande, så skal jeg læse det,” sagde hun.  

 

Jeg gjorde som hun sagde, og hun begyndte at læse: ”Napoleon vil blive besejret i 

morgen. Yderligere en stjerne vil dale i det undertrykte Frankrig. Sejren og den 

kongelige triumf er sikker. Råbet ”frihed” vil ikke længere lyde over Europa. Efter 

sejren her marcherer jeg straks mod Paris for at jævne byen med jorden. Send 

straks Frederick af sted, så at han kan indtage sin trone og opbygge en ny 

hovedstad. Von Kral.”  

 

”Det var alt,” tilføjede Iole, ”fortsæt din færd, de beskyttende kræfter ordnede det 

således, at det netop blev dig, der blev kurér for dette budskab.”  

 

”Farvel. Farvel,” svarede jeg, og forbindelsen blev afbrudt. 

  

Jeg steg på min hest og skyndte mig videre mod Berlin. Da jeg havde nået 

hovedstaden, afleverede jeg budskabet uden at tøve.  

 

 

Jeg havde nu boet hos dr. Rankel i to dage, og i hele den tid havde jeg hørt et 

eneste ord fra Iole. Intet svar var kommet på mine gentagne anstrengelser for at nå 

hende. Var noget gået galt? Var hun blevet såret? Jeg bestemte mig til at vente og 

se, men den aften nåede opsigtsvækkende nyheder byen. Franskmændene sagdes at 

være blevet slået, og von Kral marcherede hurtigt mod Paris. Alle var ophidsede, 

folk spillede og salutter blev afskudt over hele byen. Store bål oplyste gaderne, 

som var fyldt med mennesker. Sejrsråb lød, og von Krals navn gjaldede mellem 

husmurene.  

 

Var rygtet sandt? spurgte jeg mig selv, da jeg rastløst vandrede frem og tilbage i 

værelset. Var det forklaringen på, at der intet svar var kommet fra Iole? Var hun 

blevet dræbt? Havde St. Germain taget fejl? Jeg begyndte atter at tvivle, låste døren 

og afventede at klokken skulle blive ti. Jeg havde bestemt mig til at tage pulveret 

for at komme i kontakt med Eral i Paris, hvis Iole ikke svarede. Jeg var mig vel 

bevidst om den risiko, jeg løb, men jag var sikker på at have en time i 

uforstyrrethed i mine nuværende omgivelser.  

 

Klokken blev ti, og jeg satte mig i en stol og koncentrerede al min energi på Iole. 

Takket være en stærk vilje og hendes beredvillighed svarede hun. Strømmen be-

gyndte af pulsere, og ordene kom klart og tydeligt: Vi marcherer dag og nat. På 
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grund af særlige samtaler, som jeg er blevet tvunget til at føre med andre parter, ser 

jeg mig for øjeblikket nødsaget til at afbryde vor forbindelse. Jeg mærker på din 

mentale tilstand, at du har gennemgået en prøvelse de sidste dage. Lad mig igen 

minde dig om ikke at huse tvivl eller frygt. Hvad der end sker, må du tage det med 

sindsro og aldrig lade følelserne tage overhånd. Hør nu hvad der er sket! Vi har 

slået tyskerne, General von Kral blev dræbt, og hele hæren er adsplittet. Vi rykker 

nu hurtigt frem mod Berlin. De rapporter, som forkynder vort nederlag, er falske og 

er udsendt i en vis hensigt. Varsko nu alle brødre, så at de kan forlade byen, for vi 

har oplysninger om, at tyskerne selv vil ødelægge den, når de får at vide at vi 

nærmer os. Din moder indgår nu i det hemmelige råd her, og meddelelser til hende 

fra din fader som befinder sig ved den østlige front, siger at russerne er i overtal, og 

at de tager mod syd med sekshundredtusind mænd. Maximilian er blevet dræbt, og 

Vivani har nu kommandoen. Alt afhænger nu af Napoleon, han synes at være det 

eneste instrument, som de usynlige kræfter kan virke igennem. St. Germain har 

ham fuldstændigt under kontrol. Vi vil nå Berlin i morgen aften, og vor sejr bliver 

kendt ved daggry. Advar alle brødre og slut dig til os. Dette er alt for i aften. 

Forbindelsen blev afbrudt, og jeg informerede omgående dr. Rankel, som straks 

sendte bud til alle medlemmerne.  

 

Det var i sidste øjeblik, for daggryet var næppe indtrådt, før sandheden var blevet 

kendt. Folk blev grebet af panik og flygtede fra byen, efter at have stukket ild på 

deres huse. Den aften blev Napoleons armé mødt af et hav af ild. Social-

demokraterne, som i hemmelighed stod på franskmændenes side, havde forsøgt at 

redde byen, men uden held. Jeg sluttede mig til Napoleons styrker, da de havde 

slået lejr uden for byen.  

 

Det hemmelige råd, som nu bestod af tolv medlemmer, opholdt sig i et hus, som 

blev beskyttet af dobbelte vagter. Jeg fik et brev fra Iole, og jeg var snart sammen 

med hende. Hvert medlem havde deres eget værelse og under flytning hver sin 

vogn, så at de ikke skulle blive forstyrret under deres mentale koncentration.  

 

”Hvor er min mor?” spurgte jeg, idet jeg huskede, at hun tilhørte rådet. 

 

”Medlemmerne er isolerede fra alle andre end deres ægtefæller, og det er umuligt 

for dig at møde din moder,” svarede hun, ”hun er i jordisk forstand ikke længere 

din moder, eftersom hun tilhører den store Tredie Grad.”  
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Den følgende morgen fortsatte vi vor østpå. Napoleon red forrest på sin hvide hest, 

og efter ham kom de tolv forgyldte vogne med rådet. På hver vogn var det en 

femtakket stjerne, som viste, at denne hær virkelig stod under mægtige kræfters 

beskyttelse. Tidligt under marchen red Napoleon op til vor vogn. Da han fik øje på 

mig, betragtede han mig skarpt og syntes misfornøjet.  

 

”Åh, har mademoiselle selskab,” sagde han.  

 

”Monsieur Colono,” svarede Iole og introducerede mig.  

 

Som svar takkede han mig for min værdifulde hjælp og gav mig komplimenter for, 

at jeg ejede sådanne kræfter.  

 

”Giv al påskønnelse til Broderskabet,” svarede jeg.  

Han så skarpt på mig, men svarede ikke, og henvendte sig til Iole. Med et 

forholdsvis venligt udtryk i sit hårde ansigt, spurgte han: ”Tillader De, at jeg kører 

med dem en dag, når de ikke er optaget?”  

 

”Spørg St. Germain, jeg står under hans befaling,” svarede hun uden at tøve.  

Med mørk mine spurgte han:” Og er det St. Germain, som bestemmer her?” 

 

”Ja, det gør han,” svarede hun uden at lade sig mærke med hans overlegne tone.  

 

”Vi får se,” svarede han meget sigende. ”Jeg tror, at det er mig, som har 

befalingen her.”  

 

Mens han sagde dette, red han frem til fortropperne, og Iole sagde: ”Vil han også 

som sin forgænger, forblindes af ambitioner og i selvisk egoisme misbruge sin 

lejlighed til at tjene verden? Tror han, at han selv er stor? Intet menneske er stort i 

sig selv, men bliver det kun, hvis det udtrykker manges vilje. For øjeblikket vil det 

store flertal af mennesker have deres frihed, og hvis han blot udnytter denne 

lejlighed til at blive hovedet på kroppen for den store masse, da vil han blive en 

stor mand.”  

 

”Iole,” sagde jeg, ikke uden et stænk af skinsyge, ”jeg tror han er forelsket i dig.”  

Hun så på mig med sine store brune øjne og svarede: ”Lad aldrig skinsyge 

forurene dit hjerte. Hold det rent, for det er kun på denne måde, at det kan blive en 

passende bolig for det guddommelige.”  
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Sent om aftenen rakte en officer en note gennem vinduet til Iole. Hun rakte den til 

mig, og jeg genkendte min moders håndskrift.  

 

”Grev St. Germain, som nu befinder sig i den østlige armé har gennem din fader, 

som jeg fornyelig har kommunikeret med, givet ordre til, at du omgående skal 

begive dig til Wien. Du kender din pligt, spild ingen tid. Din søster - moder Nina.”  

 

”Farvel Iole,” sagde jeg, ”jeg begiver mig straks af sted, og hvad der end sker, så 

går pligten forud for alt andet.” 

 

Jeg forlod vognen og sendte noten til Napoleon, som med et undrende blik kom 

hen til mig og spurgte: ”Hvem er denne grev St. Germain?”  

 

”De okkulte adepters konge,” svarede jeg.  

 

”Nuvel, indfind dem snarest hos ham og fortæl ham, at jeg har sagt, at der ikke vil 

være nogen konge tilbage ved denne tid næste år.”  

 

Jeg forstod straks betydningen af det, han sagde, men svarede ikke, og inden en 

time var jeg på vej mod sydøst. Da jeg nåede den østlige armés lejr, begav jeg mig 

straks til det hemmelige råd, hvor St. Germain mødte mig på sin sædvanlige 

alvorlige måde. Han førte mig til sit private værelse, hvor han overrakte mig to 

budskaber. Det første lød: Napoleon Marleon: Underkaster de dem stadig, de, som 

har gjort dem til det, de er, og dem, som jeg repræsenterer, eller stræber de efter et 

rige under den antagne titel præsident? Tillad ingen falsk stolthed eller 

forfængelighed at forlede dem, vi har gjort dem til, hvad de er, og vi kan lige så 

hurtigt bringe dem til fald. Vi har udvalgt dem til vort instrument, og det er vor 

kraft, der nu holder dem oppe. Vi bryder os ikke om berømmelse eller jordisk 

magt, vi vil kun opnå resultater. Vi er tilfreds med at arbejde  i hemmelighed, hvis 

de blot kan frembringe de ønskede resultater. Som vort instrument må de holde 

dem inden for de givne grænser og underkaste dem vore hemmelige ordrer. Hele 

Europa må blive en fri republik med Paris som hovedstad. Alle konger må afsættes, 

så folket kan komme til magten. Vi vil lade dem være præsident, så længe de 

adlyder vore ordrer. Accepterer de overenskomsten? Ja, eller nej. Ja, og deres 

stjerne stiger, nej, og den daler - Ipse dixit. St. Germain.  

 

Det andet budskab lød: Albarez: hvis Napoleon svarer nej, så forlad ham - Nyimay-

ana. St. Germain.  
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Det sidste budskab var skrevet på noget mærkeligt papir med et mystisk tegn 

indfarvet i det.  

 

”Overbring disse budskaber omgående,” sagde St. Germain, ”Albarez vil være 

der, når du kommer, han kender allerede disse ordrer, men dette budskab er hans 

officielle tilladelse. Når Napoleon har svaret, giv så Albarez en rapport.”  

 

Uden at tøve skyndte jeg mig tilbage til den franske armé, som nu rykkede frem 

mod Warszawa. Den tyske regent havde gjort holdt i Polen, og med 

tohundredtusind russer som forstærkning, ventede han på et slag uden for 

Warszawa. De engelske allierede styrede imod nord for at indtage den russiske 

hovedstad. Napoleon havde firehundredtusind mænd med den entusiasme som er 

en følge af sejr. Da jeg ankom og viste ham mit budskab, forandredes han straks.  

 

Han vendte sig mod mig og svarede bistert: ”Sig deres ledere at mit svar er nej.”  

 

Budskaber og flere mænd fra Frankrig og det øvrige Europa havde forgiftet hans 

sind med sejrens forfængelighed, og han næsten skreg det ud.  

 

”Hvis jeg og han,” fortsatte han og satte ”Jeg” først, ”kan være venner og allierede 

er alt godt, men ifald jeg blindt må adlyde hans ordrer, så må vore kontakter 

brydes. Det er mig, der bestemmer her.”  

 

”Er det deres officielle svar?” spurgte jeg.  

 

”Det er det,” svarede han ironisk.  

 

”Nuvel det skal blive fremført,” svarede jeg.  

 

Jeg var ved at trække mig tilbage, da han spurgte: ”Hvad ved de om dette Broder-

skab?”  

 

”Alt. hvad jeg ved, er, at de ejer kræfter, som er stærkere end døden, og at de har 

kendskab til fremtiden. Hvis de dømmer Dem til fald, så kan ingen jordisk magter 

redde dem.”  

 

”Og ved de, at jeg har tolv at deres medlemmer her?”  
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”Deres liv hænger kun i en tråd,” svarede jeg djærvt.  

 

Han viste imidlertid ingen uro, men spurgte: ”Truer de mig?”  

 

”Kun hvis De truer dem,” svarede jeg.  

 

”Tag det svar til Deres leder og sig til ham, at jeg trodser ham. Jeg holder hans 

råd som gidsler for at fremtvinge fred med ham, og hende, som de elsker, skal blive 

min dronning. Gå!”  

 

Uden et ord begav jeg mig til det hemmelige råds kvarter, hvor jeg blev mødt af 

Albarez. Jeg gav ham Napoleons svar og overrakte budskab nr. 2. Med et uud-

grundeligt ansigtsudtryk sagde han, at jeg skulle være forberedt på igen at blive 

kaldt til Napoleon, og at jeg derfor ikke måtte forlade kvarteret.  

 

Den aften blev Napoleon ramt af en lammelse, og jeg blev i hast tilkaldt. Jeg gik 

hen til ham og beordrede alle til at forlade værelset, samtidig med at jeg tilkaldte 

Albarez. Han lagde sine hænder på hjertet og hovedet af den slagne leder, som 

derpå igen kom til bevidsthed. Da adepten betragtede lederen med sine 

vidunderlige øjne, vred denne sig uroligt og sagde: ”Hvad betyder dette?”  

 

”Dumdristige mand,” sagde adepten, ”på denne måde at trodse de kræfter, som 

styrer alle skæbner.”  

 

Den øverstbefalende betragtede længe og intensivt adepten med sit skarpe blik, 

men denne besvarede det roligt.   

 

”Med hvilken ret hævder de slægtskabet med Gud og tillægger dem guddommelige 

privilegier?” spurgte han den ubevægelige adept.  

 

”Med den guddommelige oplysningers ret og tusindvis af års tjeneste for 

menneskeheden,” svarede adepten.  

 

”Ved de, at  på min ordre ville de og alle deres medlemmer blive henrettet inden en 

time?”  

 

”De kan ikke give en sådan ordre. Og selv om det blev Dem tilladt at gøre det ville 

den aldrig blive udført.”  
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”Charlataner taler vidt og bredt, men de viser aldrig nogen prøve på deres 

kræfter,” svarede Napoleon.  

 

Som svar lænede adepten sig ind over den liggende skikkelse og bevægede sine 

hænder over hans hoved. For måske første gang i sit liv fik han et forundret udtryk 

i ansigtet og råbte: ”Menneske hvad er det for dæmoniske kræfter de ejer?”  

 

”Den guddommelige kraft,” svarede adepten højtideligt.  

Den slagne leder vred sig uroligt og sagde: ”Hvis deres påstande er sande, vil jeg 

tænke over deres krav, men kan de bevise dem?”  

Til en vis grad,” svarede adepten.  

 

”Lad mig så se deres beviser,” sagde Napoleon.  

 

”Sov!” befalede adepten og gjorde en pludselig bevægelse med hånden, hvorved 

lederens øjne øjeblikkelig lukkedes.  

 

”Våg, over ham,” sagde adepten, da Napoleon begyndte at ånde roligt og 

regelmæssigt. ”Når han vågner vil han være  han rask, og han vil ændre sit svar til 

St. Germain. Sig ham, at jeg har begivet mig af sted for at medvirke til, at hans 

stjerne stiger.”  

 

Adepten gik og den øverstbefalende sov i flere timer. I følge mine ordrer tillod jeg 

ingen at komme ind, og jeg vågede hele tiden over ham. Omkring klokken tre 

indtrådte der en forandring i hans åndedræt, det blev svagere og svagere, indtil det 

syntes at være ophørt, og han lå i en dødlignende dvale. Åh, sagde jeg, han er langt 

borte, eftersom jeg var indforstået med hans tilstand, gav jeg strenge ordre til at der 

ikke måtte forekomme nogen form for spektakler uden for huset. Om morgenen var 

han stadig i samme tilstand, og jeg sendte bud efter Iole, som derfor var til stede da 

han vågnede op en time senere. Hans første livstegn viste, at hans holdning var 

forandret.  

 

Han så på Iole og sagde med et behageligt smil: ”Åh, min søster, nu har jeg det 

godt igen.”  

 

Alle spor af lammelsen var væk, han satte sig op og sagde til mig: ”Begiv dem 

straks til St. Germain og sig ham alt er vel, at Napoleon er overbevist. De kan blive 

her mademoiselle, jeg synes om deres selskab.”  
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”Eftersom de har forliget dem med St. Germain, er jeg deres søster, og jeg vil ikke 

forlade dem,” sagde hun, samtidig med at jeg gik ud for at begive mig til den 

østlige arme.” 

 

Fem år gik, men hvorfor opholde sig ved disse år af mord og tilintetgørelse, som 

afvaskede Europas opsamlede karma. 
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Lhasa. 
I al havde Iole, på grund af den indflydelse hun havde på den store leder, været 

hans næsten konstante ledsagerske. Det var helt åbenbart, at han var forelsket i 

hende. Jeg vidste at det var tilfældet, men jeg overvandt skinsygens kvaler og lod 

tingene gå deres gang. Jeg elskede hende mere end nogen anden på jorden, og jeg 

stolede på, at skæbnen ville give mig min belønning. Hele tiden holdt jeg mig 

hendes ord i minde at glemme jeg’et.  

 

Endnu engang befandt jeg mig i grev Nicholskys residens. Rådet skulle have et 

møde, inden St. Germain begav sig mod øst. Krigen var forbi, og den krise, som 

markerede slutningen af cyklen, var ebbet ud. Denne mystiske person havde, så at 

sige, igen besluttet sig til at "dø" og vende tilbage til sit rette opholdssted. Omkring 

bordet var de syv forsamlede, som vi havde truffet ved konfliktens begyndelse, 

men en ottende person var også tilstede. Han var mørkhudet og havde et orintalsk 

udseende med sorte gennemtrængende øjne og sort hår og skæg. Han bar turban og 

sad ved siden af St. Germain, og han så ned i gulvet for at undgå de 

omkringsiddende. Foruden rådet var der et dusin medlemmer i salen, blandt andre 

mine forældre, Iole og Esmeralda. Den mest højtidelige stilhed rådede, inden St. 

Germain tog ordet:  

 

”Brødre og søstre, sagde han, det nittende århundredes karma er udsonet, endnu 

engang er høsten bjærget, balancen genoprettet og uretfærdighederne udlignet. 

Den gyldne tidsalder er indledt, men vor pligt er endnu ikke fuldbyrdet. Tiden er 

endelig inde til, at folkene kan styre sig selv. Det er kun Rusland, som endnu har en 

tid i undertrykkelse tilbage. Men husk brødre og søstre, folkestyret er frem-

gangsrigt - men kun når det ejer intelligens og har gode ledere. Det er nu vor pligt 

at se til, at sådanne ledere aldrig savnes, og broderskabets medlemmer må være 

rede til at påtage sig disse lederroller. En sådan stilling, må ikke blive regnet for 

en belønning for udrettede tjenester eller for at tilfredsstille ambitioner. Ikke en 

eneste stilling må hverves ved vold, men de højere kræfter må bruges for at nå 

dette mål. Spredte, som de er over hele verden, må vore medlemmer, gennem 

utrætteligt arbejde for menneskeheden, vinde folkets kærlighed og på denne måde 

vinde retten til at herske. Vi har netop gennemgået en stor krise, hvor jeg blev 

udsendt for at hjælpe og lede jer, men da det hele nu er overstået, er det mit 

privilegium at trække mig tilbage. I har dygtige ledere, og de vil hjælpe jer, når 

som helst ydre hjælp er nødvendig. Men stræb hver især efter at nå det punkt, hvor 

al hjælp kommer indefra. Men inden jeg begiver mig på vej, vil jeg overveje 
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fortjenester og indstillinger fra tiltrædelsessøgende til den Tredie Grad. Alle 

udover rådet trækker sig tilbage og afventer at blive tilkaldt.”   

 

På denne befaling forlod alle undtagen rådsmedlemmerne og orintaleren salen. Det 

var første gang i flere måneder, at jeg var sammen med Iole, og da vi arm i arm gik 

ud i hallen, spurgte jeg: ”Iole min elskede, hvad stræber du efter?”  

 

”At nå det mål, for hvilke vi eksisterer, fuldkommenhed og oplysning,” svarede hun 

med et elskværdigt, men alvorligt smil.  

 

”Da vandrer vi stadig den samme vej,” svarede jeg, samtidig med, at vi nåede 

venteværelset.  

 

Og nu blev det mig for første gang tilladt at træffe fader og moder. Begge tog imod 

mig med et ømt kys, men kun få ord blev sagt. Sjæle, som forstår hinanden, 

behøver ikke at tale med hinanden, deres tanker når hinandens sjæle under stilhed. 

De havde knapt nået at kysse min søster Iole og Esmeralda, førend de blev kaldt 

ind, men vi, sammen med Esmeralda og hendes blonde broder fra Skandinavien, 

var stadig tilbage. Jeg benyttede mig af lejligheden og spurgte hende, hvorledes 

hun og mor var blevet reddet ud af stormen for fjorten år siden. Hendes svar lød:  

 

”Albarez og en anden broder gik ombord i fartøjet, samtidig med at det forlod 

kajen, og da vi nåede den første ø blev vi, på deres begæring, sat i land. Som for at 

undgå at vække opsigt, blev vi landsat i en båd et stykke fra havnen. Da vi igen 

begyndte vor rejse, afkrævede Albarez os tavshedsløfte, og ifølge hans ordre 

kontaktede vi aldrig dig og far. Jeg har senere fået at vide, at det var en prøve for 

far. De prøvede hans tillid til de ældre brødre ved tilsyneladende at føre hans 

elskede hustru og datter i døden. Men han tvivlede ikke på dem, men fortsatte 

trofast sit arbejde. Vi kan i sandhed lære meget af vore forældre.” Hun blev 

afbrudt af kaldelsen: Alphonso Colono og hans søster, og da vi gik frem, sagde jeg:  

”Iole, enten det gælder liv eller død, vanære eller berømmelse, så er dog al vor 

stræben til for menneskehedens bedste.”  

 

”Meget ædelt sagt, min sande broder, hvis det skulle kræves, vil vi udelukke fra 

vore hjerter alle tanker på hinanden og helt koncentrere os på at opløfte men-

neskeheden.”  
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”Broder og søster,” sagde St. Germain, da vi trådte ind i salen og satte os lige over 

for ham ved bordet, ”I har begæret et meget højt privilegium. En forrettighed, som 

få mennesker på jorden besidder, et privilegium, som kun kan gives efter flere livs 

arbejde for menneskehedens ophøjelse, I begærer at få lov at træde ind i den 

”Tredie Grad.” Hvis jeres pligter hidindtil har været møjsommelige, så bliver de i 

denne grad helt ufattelige, og jeres liv bliver en eneste lang tjeneste. Læg mærke til 

dette, at i denne grad har I ikke velbehag i vente, men kun lidelse, dog en lidelse 

som medfører glæde. Dette er mysteriet med den lidende Kristus.”  

 

Han talte langsomt og alvorligt, og jeg så, at orintalerens sorte, gennemtrængende 

blik hvilede forskende på os.  

 

”Broder og søster, som i ved, har vort arbejde til hensigt at hjælpe menneskeheden 

til at nå højere højder. Vi har meget, som må udrettes i verden i kan begge finde en 

mangfoldighed af virksomheder at vie jer til. Men hvis I træder ind i den Tredie 

Grad , må I forlade verden og arbejde på helt anderledes måder. Hvad vælger i nu 

at gøre?”  

 

Som om vi blev styret af en og samme impuls, svarede vi samtidigt: ”Det som gør 

os til de mest effektive instrumenter og giver os mulighed for at gøre den største 

tænkelige nytte.”  

 

”Så ligger der to veje åbne for jer. Broder lad os først høre dit valg. Vi ser klart, 

hvorledes vi vil kunne gøre dig til magthaver i Italien, og i den stilling kan du 

udrette meget godt. Den anden vej består i, at du som vandrende munk, med 

helbredende kræfter, går tiggende fra sted til sted og læger syge og lærer 

menneskene om livets sandheder. Hvilken vej vælger du?”  

 

”Kan De finde en anden person til den første post?” spurgte jeg.  

 

”Medlemmerne kan, skønt de er få i antal, altid opfylde vore krav,” svarede han.  

 

”Lad da en anden tage denne post og lad mig i ydmyghed tjene menneskeheden og 

lindre dens lidelser. Jeg vælger vej nummer to.”  

 

Uden at svare vendte han sig til Iole og sagde: ”Søster, du har en enestående 

lejlighed til at udrette meget godt, og vi har en begæring at stille dig. Der er ingen 

tvang, og du kan sige nej, hvis du ønsker det. Napoleon elsker dig, og han mener, 
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at han i dig har fundet en, som er hans kærlighed værdig. Du har derfor stor magt 

over ham, vi har hjulpet ham til hans ophøjede stilling, men han er trods dette 

ingen broder, og han er selvisk af natur. Hvis du bliver hans hustru, kan du påvirke 

hans beslutninger og på den måde gøre meget for menneskeheden, samtidig med, 

at du kan rense og forbedre hans natur.”  

 

”Hvis jeg kan udrette noget nyttigt for mine medmennesker, så vil Deres begæring 

blive efterkommet, og jeg vil blive hans hustru,” svarede Iole.  

 

”Og vil du kunne elske ham?”  

”Som jeg elsker alle mennesker,” svarede hun, ”men en sådan kærlighed, som jeg 

nærer for min sjælsfrænde, kan jeg ikke fremmane.”  

 

”Men alle er sjælsfrænder i den universelle Sjæl,” svarede han.  

 

”Det er sandt, men vibrationerne gør os forskellige. Hvis han kunne gøre sin sjæls 

tal identisk med mit, så kunne jeg elske ham, ikke fordi jeg ville det, men fordi jeg 

var tvunget til det.”  

 

”Du taler sandt, min søster,” svarede St. Germain, ”hvis alle mænd og kvinder 

kunne hæve deres vibrationer til den universelle Sjæl, da ville alle elske hinanden 

med den reneste tænkelige kærlighed, ikke fordi de ønsker det, men fordi deres 

natur ville tvinge dem til det.”  

 

I hele denne tid havde orintalerens gennemtrængende blik hvilet på os, men nu 

henvendte han sig til St. Germain og sagde: ”Denne søster skal ikke giftes sig med 

nogen, jeg har andre opgaver til hende.”  

 

Hans stemme var klar, men dæmpet, og den fik en iling til at gå gennem min krop. 

Den havde tydeligvis en mystisk kraft, skønt den var dæmpet. St. Germain svarede 

med en let bøjning og sagde: ”Mesterens ord er lov, og fra nu står du under hans 

beskyttelse.”  

 

Han henvendte sig derefter til mig og sagde: ”Broder Alphonso, din søster Iole 

begiver sig nu østpå, hvis du holder ud og gør din pligt, får du den lykke at kunne 

forene sig med hende senere. Hendes tjeneste vil fra nu af ske fra de usynlige 

verdener. Det store Hierarki har optaget hende, og hun forlader dig nu, indtil du 
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har kraft til at forene dig med hende. Men husk, at skønt i er fysisk adskilte, er i 

altid sammen i ånden.”  

 

Han sluttede sin tale, og på hans tegn gik Iole og orintaleren ud af salen.  

 

”Nu broder, står du under Erals befaling og det vesterlandske råd. Mød dem i 

morgen i grev du Bois’s residens. Du kan gå nu.”  

 

På hans tegn forlod jeg salen og begav mig til M. Durants hus. Der var gået en lang 

tid, siden jeg sidst var i mit gamle hjem. Jeg tilbragte dagen blandt mine gamle 

venner og ordnede mine affærer med M. Durant, og den følgende morgen begav 

jeg mig til grev du Bois residens. jeg havde ikke ventet at få Iole at se mere, men 

da min vogn nåede frem, fandt jeg til min store glæde, at hun stod ved porten.  

 

Hun tog min arm og fulgte mig til vore gamle værelser. 

  

”Min kære Cleo,” sagde hun, ”den store Mester har givet mig tilladelse til at give 

dig en mere avanceret undervisning. Den kundskab og de kræfter, som vi hidtil har 

ejet, er i sandhed ubetydelige, sammenlignet med det, som vi har mulighed for at 

opnå. I morgen begiver jeg mig østpå og du mod vest. Vi vil få hele jorden imellem 

os, men vi vil på trods af dette ikke være adskilte, for vi vil fra nu af mødes i den 

astrale verden. Jeg har nu endelig lært mig hemmeligheden ved af forlade mit 

fysiske legeme og gennemkrydse den astrale verden i fuld bevidsthed. Jeg har i 

flere år kunnet forlade mit legeme, men ikke formået at beholde min fulde be-

vidsthed. Det er jeg imidlertid nu, og det gælder også snart dig. Så mens du er i 

Vesten, vil jeg være med dig og inspirere dig gennem vore mentale kontakter. I den 

tilstand, som kaldes søvnen, vil vi være sammen hver nat. Men selv ikke endnu er 

alle vore prøvelser til ende, for det er kun på den måde, at vi kan få indsigt i vor 

styrke. Prøvelser og lidelser hjælper os til fuld bevidsthed om vore evner. To års 

krævende arbejde ligger foran dig, inden din prøvetid på syv år er til ende. I denne 

tid må du gå som en tiggermunk fra sted til sted og sprede lys og arbejde for det 

gode. Den styrke, som kræves til dette, er ikke fysisk i sin natur, men mentalt og 

sjælelig, for menneskene der er jordiske og forblindede af begær efter guld og 

magt. Når de opdager, at du ikke opdager for egen vindings skyld, kan de ikke 

forstå din handlemåde, og de vil da stemple dig som bedrager. Når du lindrer 

lidelser, må du udholde at blive kaldt en charlatan, for de forstår ikke den okkulte 

medicins kraft. Som tigger bliver du anset som løsgænger og underkastet deres 

slaveri love. Men hold ud og mist aldrig din tro på sandheden. Husk, at du altid er 
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beskyttet, og at du altså ikke behøver at frygte nogen fysisk skade. Under disse 

prøvelser vil du finde en indre fred, en glæde og ekstase, som kommer af visheden 

om et godt arbejde. Kræv ikke retfærdiggørelse af verden, lad den komme fra din 

samvittighed. Bagtalelse, forsmædelser og hån vil blive øst ud over dig, og du vil 

være at mål for onde tunger. Men vid, at deres lidende sjæle fordømmer deres egen 

handlinger, så bryd dig ikke om dem. Lad dit liv blive et godt eksempel for 

menneskene, for det indbefatter en større kraft end alle mundtlige lærdomme. Du 

valgte forsagelsens vej, da berømmelse og magt blev dig tilbudt, du har ofret dig 

for at tjene menneskeheden. Dine prøvelser vil sandelig blive store, men endemålet 

er endnu større. Ligesom Buddha forsagede du den verdslige magt for i stedet at 

tjene menneskeheden, og ligesom Buddha vil du også erfare fred og oplysning. Når 

din tid er omme, vil du enten blive tilkaldt eller også forener jeg mig med dig - 

pligten må bestemme, hvordan det sker. Nu må vi skilles, gå og gør din pligt i 

Vesten og lad intet mørke forblinde dig eller forlede dig fra vejen.”  

 

På denne måde sluttede hendes sidste lektion. I mere end et års tid havde jeg 

fornemmet en forandring i mit legeme. Det gennemtrængtes af en følelse af 

vidunderlig lethed. Jeg syntes aldrig at blive træt, og underligt nok syntes jeg at 

behøve mindre og mindre føde. Men da jeg nu blev ladt alene, kom en endnu større 

følelse af legemlig frihed over mig. Jeg syntes at have mistet al tyngde, og inden 

jeg vidste et ord af det, døsede jeg hen. Næste morgen begyndte jeg min 

pilgrimsrejse med kun mine klæder, inclusive en indigofarvet kappe, som bagage. 

Ved le Havre læste jeg et opslag af Des Mendes, at Alphonso Colono var sporløst 

forsvundet, og at der intet var kommet frem i efterforskningen, men at det rygtedes, 

at han var blevet bortført af det okkulte samfund, som for en tid siden havde haft en 

så kraftig indflydelse på Napoleon. Samme mystiske broderskab, sagdes det, tog 

prinsesse Luoise for en tid siden. Prinsessen og Colono havde begge tilbragt en stor 

del af deres tid i Paris, og det var kendt, at de havde samkvem med såkaldte 

okkulte adepter. Det blev også sagt, at Prinsessen havde en af disse mænd at takke 

for sit liv, eftersom han havde reddet hende fra en sikker død ved et ulykkestilfælde 

for mange år siden. - Derefter fulgte en lang artikel om mystiske forsvindinger og 

okkulte broderskaber, hvor de specielt blev betonet, at mange prominente personer 

var forsvundet.  

 

Jeg gik ombord i en damper og fortsatte min rejse, mens jeg tænkte på, hvad mange 

mysterierbrødrene ville have kunnet klarlægge. Efter fjorten års ophold på 

kontinentet, krydsede jeg nu atter Atlanten og ankom til New York. Her 

sammenkaldte jeg, uden i øvrigt at røbe min identitet, det amerikanske råd og bad 
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om deres samarbejde for at danne "Forbundet for retfærdighed og barmhjertighed.” 

Jeg besøgte alle loger i de forskellige byer, og der søgte jeg samarbejde specielt 

med lægerne og advokaterne. De, som ikke var helt fortabt i egoisme, blev 

organiserede i et broderskab for at arbejde ideelt for retfærdighed og 

barmhjertighed. Ingen muligheder skulle lades uforsøgt, hvor beskedne de end 

syntes at være. Men hvorledes ville et sådant arbejde kunne udføres uden penge? 

Da det gik op for almenheden, at vi virkelig arbejdede uselvisk for 

menneskehedens bedste, strømmede pengene ind til os, hvilke viser, at 

menneskeheden i grunden er god.  

 

Da jeg med glæde i hjertet havde set dette arbejde tage sin lykkelige begyndelse, 

forsvandt jeg igen, og udklædt som munk fortsatte jeg min pilgrimsrejse. Jeg gik 

fra by til by, behandlede syge og hjalp de lidende. Jeg forkyndte den universelle 

religion, og uden at trættes stræbte jeg efter at nedbryde de barrierer, som 

forskellige nationaliteter, racer og religioner havde forårsaget. Men hvad kunne 

man med rette vente sig, når man forkyndte, at de grundlæggende lærer hos 

Krishna, Zarathustra, Buddha og Kristus var identiske? Jeg troede, at jeg ville blive 

udsat for vold, men nej, de fordringsløse mennesker stod nærmere sandheden, end 

mange troede på den tid. Snæversynede lærere havde fordærvet deres tre, men det 

frø, som var blevet sået, fandt næring og bar frugt. Kun de mest indskrænkede per-

soner gjorde hårdnakket modstand og modsatte sig mine ideer. mens jeg arbejdede, 

følte jeg, hvorledes mine kræfter tiltog. Sommetider skete det, at jeg i min 

entusiasme nedbrød materiens barriere.  

 

En dag, da jeg talte til en stor menneskeskare, som var samlet omkring mig i New 

Orleans, passerede jeg ind i en sådan højere tilstand og så da, at min søster stod ved 

siden af mig, dog uden at være synlig for menneskene.  

 

”Broder,” sagde hun, ”lad mig få lov at tale.”  

 

Jeg gav stiltiende min tilladelse, og i næste øjeblik var jeg tilskuer til, hvorledes 

Iole talte gennem min krop. Forundrede og med forhøjet opmærksomhed, stod 

menneskeskaren og lyttede til hendes ord. Pludselig beordrede en stemme mig til at 

følge med, og samtidig så jeg St. Germain ved siden af mig. Uden spørgsmål eller 

forundring  adlød jeg, og jeg følte, hvorledes jeg blev ført gennem rummet med 

tankens hastighed. Mit legeme var helt vægtløst, og jeg var forbundet med St. Ger-

main gennem en violet tråd. Vi var omgivet af en verden af substans, men jorden 

kunne jeg ikke se. Pludselig mistede jeg bevidstheden, og da jeg vågnede op igen 
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var jeg - et andet væsen. Først forstod jeg ingenting, jeg befandt mig på et fremmed 

sted, og jeg havde et andet legene. Jeg havde ikke længere mine maskuline hænder, 

men en kvindes hvide hænder. Jeg var iklædt en hvid kvindeklædning, og jeg følte 

mig, som jeg aldrig nogen sinde tidligere havde følt mig.  

 

Da jeg var kommet mig lidt oven på min forundring, så jeg, at jeg befandt mig i en 

af søjler omgivet gård, som på en eller anden måde forekom mig bekendt. Da jeg 

vendte mig om, så jeg St. Germain ved siden af mig, hans ansigtstræk var de 

samme, men nu udstrålede han en guddommelig skønhed. Han lo venligt af min 

forvirring, dette beroligede mig, og jeg spurgte: ”Hvor er jeg broder?” 

 

”På din anden halvdels begæring er du blevet bevilget nogle glimt af den  Tredie 

Grad..  

 

Mens han talte, holdt han et spejl op foran mig, og til min forundring så jeg Ioles 

ansigt. Han lo venligt af min forundring og sagde: ”Gennem en polaritetsforandring 

har du taget din søsters legeme, og hun har taget dit. Du føler dig nu, som din 

søster følte sig, og omvendt. Denne omveksling ville ikke være blevet tilladt, hvis 

ikke jeres sjæle havde haft samme tal og identiske vibrationer.”  

 

”Og hvor er Iole?” spurgte jeg.  

 

”Hun er i New Orleans, og du er i Lhasa.”  

 

”Og hvor længe vil vi være omvekslede?”  

”Indtil i begge samtykker i at bytte igen.”  

 

”Og gik jeg med til at tage hendes rene hellige form, men hun i stedet fik min urene 

krop?”  

 

”Naturligvis gjorde du det, ellers kunne det aldrig have været gennemført. Sjælen 

er herre over sit legeme, og ingen kraft kan drive den ud imod dens vilje. Dit 

legeme er blevet renset gennem din tjeneste, ellers kunne Iole aldrig være gået ind 

i det.”  

 

”Og sådanne omvekslinger er de altid af det gode?” spurgte jeg.  
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”Alle, som vi giver tilladelse til, ja. Men mange andre er af det onde, indehaveren 

er passiv eller degenerere sit legeme ved begær og lader således elementaler eller 

dæmoner sætte sig i besiddelse af deres legemer. Somme tider anvender Mestrene 

sådanne passive mennesker, men kun hvis de har rene legemer og kan udrette 

noget godt igennem disse.”  

 

”Hvorfra kommer alle disse mærkelige erindringer og denne vidunderlige kund-

skab, det lys, som fylder min sjæl?” spurgte jeg, da en strøm af tanker for igennem 

mig.  

 

”Som medlem af den Tredie Grad har du evnen til at erindre dig dine tidligere 

tilværelser. Disse erindringer, som lejres dybt i den udødelige sjæl, kan ikke nå 

bevidstheden hos utrænede mennesker, for hvor mange værdifulde timer ville ikke 

gå tabt ved at skue tilbage på tidligere liv? Kun de, som forstår deres sjæl og kan 

synke ind i dens dyb, kan aflæse disse erindringer. De erindringsbilleder, som 

passerer gennem hjernen, er tågede og usikre, og størstedelen af et menneskes liv 

er glemt. I sjælens evige erindring er der oplagret en ufattelig rigdom af erfaringer 

fra den endeløse evolution. Du har nu gennem din høje udvikling løftet denne 

erindring op til bevidstheden. Men kontrollerer du ikke dine tanker, så vil denne 

vældig strøm af minder fordærve din forstand. De, som uden tilstrækkelig træning, 

leger med det okkulte, håndterer frygtelige og tilintetgørende kræfter. Kontroller 

nu dine tanker og sku ind i din fortid.”  

 

Nu blev mysteriet med tidligere liv forklaret, for under omhyggeligt opsyn af St. 

Germain gik jeg tilbage i tiden. Atter igen var jeg benediktinermunk, som hjalp de 

sårede på slagmarken  ved Poitieres - hele dette liv stod klart for mig.  

 

”Lad ikke samvittighedsnag forstyrre din ro,” advarede han mig, da jeg nu så mig 

selv i klosteret i Pyrenæerne, det fortidige kan ikke gøres ugjort, gå tilbage. Og 

som gennem magi var jeg atter Cleomedes i det smukke Attica. Lad ikke følelserne 

forstyrre din ro, advarede min guide, og endnu engang gik jeg tilbage i tiden. Og 

nu var jeg præstinde i landet ved Nilen. Fortsæt videre, opfordrede min guide. Nu 

var jeg braminsk kvinde i det tidligere Aryavarta, derefter en braminsk munk, 

derefter en Kshatriys og derefter en medborger i det store land, hvor nu den 

nordlige Atlant ligger.”  

 

”Vend tilbage,” sagde St. Gremain, og nu befandt jeg mig atter i den søjleomgivne 

gård.  
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”Fæst nu din bevidsthed på det gule chakra og læs og se, gå til hvilke sted på jor-

den du ønsker.”  

 

Han havde næppe sagt dette, før mit syn syntes at ignorere afstandsdimensionen, 

og jeg så ned på en sovende skikkelse i en lille hytte i New Orleans. Det var mig 

selv, nej, mit gamle legeme, som nu ”indehaves” af min søster.  

 

”Skynd dig!” kommanderede adepten, og jeg fløj fra sted til sted, fra kontinent til 

kontinent - og hele verden lå åben for mit blik.  

 

”Kryds ikke rummets dyb, din vilje er ikke tilstrækkelig stærk, du må nå endnu 

højere, orden du kan lære de mysterier. Kom tilbage!”  

 

Jeg kom atter tilbage til bevidstheden på gårdspladsen. ”Broder,” sagde St. 

Germain, ”du har set nogle af livets mysterier, men kun den mindste del af den.”  

 

”Hvis menneskene kunne se livets storslåethed!” råbte jeg, da mine tanker vendte 

sig til den blinde og forledte verden.  

 

”Med tiden vil alle kunne det,” svarede St. Germain.  

 

”Men efter hvilket ufatteligt tidsrum, en langsom proces,” svarede jeg.  

 

”Ja, men en efter en samler vi dem ind i det store Broderskab.”  

 

”Men hvor mange nye sjæle kommer der for hver af de få, vi vinder?”  

 

”Antallet af sjæle i vort nuværende univers er konstant, der kommer ikke nye. 

Overflytning fra det univers, som var før vort, er ophørt. Fra nu af er enhver 

broder vi vinder, en nettogevinst. Tro ikke et øjeblik, at en sjæl skabes i ethvert 

nyfødt barn. Legemet kan ikke være sjælens ophav, det lave kan ikke være årsag til 

det høje. Nej, legemerne skabes til sjælene.”  

 

”Men,” spurgte jeg, ”kan ånden eller sjælen skabe fremkalde de lavere handlinger, 

som skaber en del legemer?”  

 

”Rene ånder, rene sjæle - nej, men af begær forvrængte ånder og fortabte sjæle - 

ja. Men, broder,” sagde han og skiftede emne, ”dine syv prøveår er til ende, og du 
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har nu det privilegium at blive indviet til den Tredie Grad. På samme måde, som i 

de lavere grader, er der også nu to veje at vælge imellem.”  

 

”Har Iole gjort sit valg?” spurgte jeg.  

 

”Hun har gjort sit valg og er gået videre,” svarede han.  

 

”Jeg vælger samme vej som hende.”  

 

”Ingen kan træffe sit valg på den måde. Jeg gør rede for vejene, og du gør dit valg 

derefter. Den første indebærer, at du fortsætter dit arbejde i verden, indtil tiden for 

din naturlige død kommer. Den anden indebærer fortsat liv i et bevidst 

astrallegeme. Hvilke vælger du?”  

 

Han gjorde en pause, og et øjeblik tøvede jeg. Derefter tænkte jeg, at det ville være 

selvisk at ønske at blive legemet kvit, inden dets naturlige tid var til ende, og jeg 

svarede: ”Jeg vælger den første vej og fortsætter mit arbejde i verden.” 
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Broder af den Tredie Grad! 

 
Vigtigere end tænkningen er en oprigtig vilje til at vide sandheden uden forudfat-

tede meninger. Den, som søger sandheden med et selvisk motiv, vil aldrig finde 

den, for begæret vil forvrænge opfattelsesevnen. Sandheden er ren og uplettet, og 

kun de rene af hjertet kan se den i hele dens skønhed. Jeg var kommet i tanker om 

mit motto - glem jeg’et - og havde valgt den bane, som syntes at medføre endnu 

mere tyngende arbejde. Mon jeg havde valgt det rette?  

 

St. Germain spredte snart min tvivl ved at sige: ”Broder, du og din søster er i 

sandhed samstemte, du har valgt den bane, hvorpå hun nu går foran dig, og du vil 

snart forene dig med hende. To sjæle som I burde få lov til at arbejde sammen 

indtil afslutningen. Men inden vi sender dig videre, vil vi hjælpe dig til at frigøre de 

mægtige kræfter i din sjæl. Disse kræfter som så længe har været holdt tilbage, kan 

blot svagt anes af det, jeg nu siger dig. Du vil få kraft til at omgive dig med en 

usynlig barriere, at blive usynlig, skønt du stadig er nærværende, at forflytte dig 

under fuld bevidsthed i astrallegemet, at forvandle metaller, at læse i fortiden og i 

fremtiden, så langt, som den er fastlagt, at kunne se menneskenes tanker og 

følelser, at influere på deres tanker, at kontrollere elementerne, at uddrive onde 

ånder, at helbrede de syge med viljen, at fortætte astralmaterien til fast genstande 

og at mestre alle naturens kræfter gennem din egen guddommelige kraft. Jeg siger, 

at disse kræfter skal gives dig, men rigtigere er, at du giver dem til dig selv, du ejer 

dem allerede nu, skønt du intet ved om det. Intet kan gives et menneske udefra, alt 

kommer fra det indre. Inden jeg giver dig denne hemmelighed, som gør det muligt 

for dig at bruge dine kræfter, må jeg være fuldstændig overbevist om,  at du aldrig 

vil anvende dem egoistisk, ja, selviske hensigter ikke engang for at redde dit eget 

liv eller dine elskede venners liv. Jeg er nu overbevist om din altruisme, ikke kun 

for din sjæls udseende på de højere planer, men også fra de sidste syv års arbejde. 

Men du har endnu en pligt at opfylde, inden jeg kan give dig det hellige ord, dit 

legeme må gennemgå en fuldstændig renselse, og det er nødvendigt, at du vender 

tilbage til det. Iole kommer igen her tilbage og venter på, at dit liv skal få ende, 

hvad der - ikke vil komme til at vare længe.”  

 

”Og har hvert menneske en bestemt livslængde?” spurgte jeg.  

 

”Enhvert organisme har en forudbestemt tid for sin opløsning,” svarede han, ”men 

efterhånden, som mennesket forandrer sin organisme, så ændres også tidspunktet 
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for dødens indtræden. De astrologiske vilkår, som bestemte tidspunktet for din død, 

har ikke længere nogen magt over din organisme. Du har i dit liv forandret denne, 

så at dens tilintetgørelse er kommet under andre planetindflydelser. Den esoteriske 

astrologi udelukker ikke, at mennesket gennem sin vilje kan ændre sin skæbne.”  

 

”Så er skæbnen en påvirkelig faktor?” spurgte jeg.  

 

”Enhver bevidst handling giver en ændring i din såkaldte skæbne, men kun et fåtal 

af mennesker har en bevidst vilje, de fleste følger blindt de ydre impulser. De fleste 

menneskers liv er derfor udsat for meget små varianter fra den forudbestemte 

bane. Men der findes undtagelser, og hvis de tager et menneske med en stærk vilje, 

vil du se, at det er svært at stille hans horoskop, for han kan på nogle få timer 

forandre hele hans livsbane.”  

 

”Og du siger, at min livstid snart er til ende?”  

 

”Dit legeme, som det var tidligt i dit liv, ville ikke kunne være blevet opløst, før end 

det nåede tredsårsalderen. Men dit legeme vil nu kunne opløses inden fire år. Det 

indtræffer da ved den mystiske alder af treogtredive år. Du har forkortet dit 

jordeliv, men du kommer des hurtigere til at indtræde i det højere liv.”  

 

”Kun fire år tilbage og endnu har jeg så meget at gøre!” brast det ud af mig, 

samtidig med at en altomfattende kærlighed vældede op inden i mig.  

 

Et kærligt smil lyste op i St. Germains ansigt, og han sagde: ”Du ville derefter 

kunne vælge mellem at arbejde i det usynlige eller at genfødes, ret nu din 

bevidsthed indad.”  

 

På denne befaling fyldte en himmelsk ekstase min sjæl, og den syntes at udvides, 

så at alle væsener blev indesluttet i dens vidunderlige kærlighed, en ubeskrivelig 

fred fyldte mig. Da jeg så på St. Germain, så jeg, at hans ansigt udstrålede lys, og 

hans træk var engleligt skønne, da han befalede: ”Vend tilbage!”  

 

I følge hans kommando vendte jeg min bevidsthed indad, og mit legeme døsede 

hen. En udadrettet sugning føltes i min venstre side, og derefter fulgte et øjebliks 

bevidstløshed, hvorefter jeg så Ioles legeme i dyb trance i stolen foran mig. Jeg 

undrede mig over, hvor jeg var og forsøgte at se mit legeme, men min bevidsthed 

syntes at befinde sig i en eneste materiekerne. Da jeg bestræbte mig på at se, 
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begyndte jeg atter at tage form, den transparente æter adlød min vilje. Adepten 

havde tydeligvis gennemgået en lignende omdannelse, for han svævede i en 

lignende krop foran mig.  

 

”Kom!” sagde han mentalt til mig, og igen passerede vi med tankens hastighed 

gennem rummet. Vi fløj gennem mangefarvede skyer af en eller anden substans, 

som forekom at vibrere af liv. Pludselig blev jeg draget nedad. og i næste øjeblik 

stod jeg ved siden af en seng, på hvilke mit sovende legeme lå, og ved siden af 

mig, i et legeme ligt mit eget, stod eller svævede min søster Iole.  

 

”Er du vendt tilbage?” spurgte hun telepatisk - ingen ord blev udtalt.  

 

”Ja, søster, tag du med Mesteren til Østen. Når min livstid er omme, vil vi mødes 

igen.”  

 

Mens jeg sagde dette, så jeg, at en tråd af violet lys dannede en cirkel gennem St. 

Germain og vore legemer. Den passerede fra Iole og til mig via mit sovende 

legeme, og to tråde gik fra mit og St. Germain transparente legemer til en tågeagtig 

sky bagved os. En livsstrøm pulserede gennem denne tynde tråd, men mens jeg 

talte, ændredes strømmen, og jeg blev draget tilbage til mit legeme og tabte 

bevidstheden.  

 

Da jeg vågnede igen - som Alphonso Colono - befandt jeg mig i et lille hus i New 

Orleans, men en forfærdelig forandring var indtrådt. jeg var ikke bevidst om, hvad 

der lige var blevet beskrevet, den erindring er senere blevet genopvakt. Min 

hukommelse var næsten helt borte, jeg var omgivet af et frygteligt mørke. Jeg 

havde en svag erindring om tabt kundskab, men jeg søgte forgæves at huske 

sammenhængen. Havde jeg mistet forstanden? Min Gud! Hvad betød dette? Hvem 

var jeg? Hvem var Iole? Mestrene! Hvem var Mestrene? Haha! Er jeg blevet 

tosset? Jeg! Hvem er jeg? Der er intet jeg. Haha! Jeg er intet andet end en illusion, 

som forårsages af molekylernes bevægelser i hjernen. Sjæl! Der findes ingen sjæl! 

Det, som kaldes sådan, er blot en udsondring fra hjernen. Hvem har nogen sinde set 

en sjæl? Har den nogen form? Har den et legeme? Haha! Har nogen nogen sinde 

set noget uden et legeme? Min Gud! Hvorfra kom disse tanker? Jeg følte mig på en 

underlig måde anderledes end sædvanligt, da jeg stod op og klædte mig på. Jeg 

følte mig som en helt ukendt person og gik hen til spejlet. Min Gud! Min Gud! 

udbrød jeg, hvad er dette for en dæmon? Det var Alphonso Colonos ansigt, men det 

var forvredet og ondskabsfuldt. Jeg var abnormt følsom, og alt hvad jeg rørte ved 
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syntes at bevæge sig. Det dunkede i mine øren, og jeg kunne høre uophørlige 

bankninger i værelset. Kolde luftninger svøbte sig om mit ansigt, og slimede 

hænder berørte mig. Jeg rystede af skræk og forsøgte at drive dem fra mig, men 

forgæves. Jeg tog min hat på og forlod værelset, men de frygtelige oplevelser 

fortsatte. Jeg skyndte mig hen ad gaden og vidste næppe, hvad jeg gjorde, eller 

hvor jeg skulle hen. De mennesker, som jeg mødte, standsede og trak sig tilbage, 

og som for at forhøje torturen lo en stemme i mit øre: Haha! Haha! De er bange for 

mig! Eftersom plagerne ikke forsvandt, vendte jeg tilbage til mit værelse. Hele 

dagen gik jeg rastløs frem og tilbage foran spejlet, svagt bevidst om, at jeg havde 

mistet noget.  

 

Natten, som fulgte, var mørk og kvalm, og stilheden bevirkede, at bankningerne og 

stemmen blev endnu mere skræmmende. Som besat af en vanvittig ide og trods den 

trykkende hede tændte jeg et voldsomt bål på ildstedet og satte mig ned og så ind i 

de røde luer. Da jeg gjorde det, steg flammerne højere op, og de syntes at bøje sig 

frem imod mig. Jeg blev derfor som paralyseret og mistede bevægelsesevnen. 

Samtidig dannedes i flammerne samme frygtelige ansigt, som jeg tidligere havde 

set, dengang jeg boede hos M. Durant. Men i stedet for at virke modbydeligt 

fascinerede det mig, og da jeg lænede mig frem, så jeg, at de ondskabsfulde træk 

var mine egne. Det lo på en afskyelig vækkende måde, og jo længere jeg så på det, 

desto mere tiltrækkende blev det. Da jeg ikke satte mig til modværge, kom det 

imod mig, men min Gud! Hvad var dette! Det blev omformet til et levende skelet, 

og den benede skikkelse lyste med et rødgrønt skær. Det strakte sine benede 

hænder ud efter mig for at omklamre mig, jeg følte dem på min nakke, jeg 

indåndede dets bedøvende og giftige åndedrag. Men da de benede finger 

omsluttede min hals, som for at kvæle mig, lyste et svagt glimt af lys op i min 

fornuft og jeg råbte Iole! Et frygteligt, dæmonisk skrig lød i mine øren og 

skikkelsen blev trukket tilbage med ilden. Den kæmpede for at nå mig, og de 

indsunkne øjne lyste med en satanisk glans, men en hvid skikkelse stod nu foran 

mig og tvang uhyret ind i flammerne. Med et sidste vildt skrig faldt det ind i ilden 

og brændtes, som om det havde været beg.  

 

En pludselig forandring bevirkede samtidigt, at min sjæl fyldtes med lys, og da jeg 

så op, så jeg min søsters strålende skikkelse.  

 

”Iole, min redder!” råbte jeg.  
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”Kun den Iole, som findes inden i dig selv, kan være din redder, kun Kristus, Gud 

eller Mesteren inden i dig, kan redde dig, svarede hun telepatisk. Du har nu tilin-

tetgjort den sidste skygge af den dæmon, som blev dannet i dine tidligere liv, og du 

er nu absolut ren. Alle mennesker må møde og besejre sin dæmon, inden de kan gå 

videre. Da du kaldte på mig, kaldte du på din Gud, for jeg er kun et symbol for det 

guddommelige i dig.”  

 

”Med din seneste oplevelse kan du indse i hvilken tilstand, de mennesker befinder 

sig, som er fuldstændig nedsunkne i materien,” afbrød en anden telepatisk stemme, 

og St. Germain stod foran os.  

 

Inden jeg nåede at svare, fortsatte han: ”Den højeste Mester har sendt mig for at 

kalde dig til Østen, og når din søster og jeg nu forlader dig, så læg dig og sov. Når 

det bliver morgen, skal du påbegynde din rejse. Din søster vil møde dig i Calcutta 

og følges med dig gennem de forbudte pas til Teshee Lumbo.”  

 

”Vi forlader dig nu med vore legemer, men vore sjæle er altid sammen,” sagde 

Iole. Samtidig indhylledes de i en tågeagtig sky, og jeg var efterladt i ensomhed.  

 

Den nat sov jeg fredfyldt, og om morgenen startede jeg min rejse østpå, med et 

glad hjerte, som man nogen sinde kan opnå. Og hvilken glæde erfarede jeg ikke 

under rejsen, hvilken fred og lykke! Da jeg nåede Calcutte, blev jeg modtaget af 

Iole, der var forklædt som buddhistnonne. Ve begav os til Darjeeling og derfra 

fortsatte vi som pilgrimme til Lhasa. Her blev vi modtaget af St. Germain, som 

skulle føre os over det ukendte land til det hellige hjem. Vi rejste i mange dage - 

(Himalayamassivet) og de kolde bjergkæder i nord inspirerede os til høje tanker og 

vendte vore sind mod det skønne og det gode. Vi passerede til sidst gennem den 

bevogtede dal og nåede det isolerede kloster med Han Som Ved. Denne massive 

bygning lå højt oppe på bjergsiden, den kunne kun nåes ad en smal sti og var derfor 

uden for røvernes rækkevidde. Rundt om var der dybe kløfte og sneklædte 

bjergkæder. Straks jeg kom ind i den indre gård, sidste jeg, at jeg havde set dette 

sted før. Men hvor og når eller hvornår? Jo, jeg havde set det i mine visioner både i 

Mexico og Frankrig og også på min astrale rejse under St. Germains ledelse. Jeg 

tænkte på mine forældres indvielse, og inden jeg nåede at spørge, svarede Iole, som 

om hun havde læst mine tanker: ”Din far og mor er medlemmer af ”Tredie Grad” 

i Lhasa, og de er nu ledende lærer sammen med Eral i Frankrig. Din søster 

Esmeralda er sammen med sin broder Henric rejst til Skandinavien for at blive 

lærer der. Din ven Garcia er en højt anset lærer i Californien og dr. Rankel er 
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regent i Tyskland. Seg. Parodi er regent i Italien, og Albarez gør hele verden til sit 

hjem.”  

 

”Og må jeg spørge dig om dine forældre.”  

 

”Det vil jeg svare på,” afbrød St. Germain, ”havde det ikke været for din søster, 

ville du aldrig have nået hinsides Lhasa i dette liv. Iole  har haft flere  

inkarnationer i samme liv. Da prinsesse Louise døde, inkarnerede Iole i hendes  

legeme, inden det opløstes. Da hun havde fuldført sine pligter, forlod hun dette 

legeme og tog det, som hun nu har. Det var gennem hende, at du blev kaldt tilbage, 

skønt jeg havde sendt dig ud for fire års tjeneste i Amerika. Da hun er adopteret 

datter af den store Lama, har hun ret til at give denne ordre, da hun kendte dine 

tidligere liv. Når du nu, med de kræfter du nu har, erindrer dig disse liv, vil 

grunden til din nuværende ophøjethed stå dig klart.”  

 

”Ja,” svarede jeg, ”jeg ser, at jeg langt tilbage var braminsk munk med 

adeptkræfter, men på grund af mangel på visse erfaringer tog jeg inkarnationer i 

vesterlandet.”  

 

”Står alt klart for dig eller hvorledes,” sagde Iole.  

 

”Det forgangne er som en åben bog,” svarede jeg, ”for alle mine tidligere liv var 

nu sammenkædede til et eneste.”  

 

”Så er vi rede til vor store opgav,” svarede hun.  

 

”Kan vi udrette mere her end i Vesterlandet?”  

 

”Meget mere,” svarede hun, ”for her arbejder vi dag og nat. Om dagen i vore 

materielle legemer og om natten i vore astrallegemer blandt vore brødre i vest, de 

uskyldige tror, at vi har forladt dem for at opnå selvisk afsondrethed, i 

virkeligheden arbejder vi i den mentale verden og standser aldrig for at hvile.”  

 

Vi gik nu ind i det kæmpestore kammer af hvid granit og stod over for den mørke 

orientaler, som vi tidligere havde set i Paris.  

 

”Broder,” sagde han til mig, ”efter mange møjsommelige inkarnationer er vandre-

ren vendt tilbage, vi byder hans rensede og oplyste sjæl velkommen. Han har set 
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elendighed og lidelse, han har set og oplevet smerte og bedrøvelse, nu kan hans 

sjæl indse den guddommelighed, medlidenhed og tjene menneskeheden. Gå med 

vor søster Iole og lær dig at bruge de kræfter, som det nu er dit privilegium at an-

vende. Det trækker op til en ny krise i det nye Atlantis i vest, og du må være for-

beredt til denne. Nej, det spørgsmål, som formedes inden i dig angående din 

kommende død, vil ikke komme til at påvirke din tjeneste. Du har nu forenet dig 

med de udødelige, og ifald dit legeme skønnes egnet til et andet liv, vil vi bringe det 

i en trancelignende tilstand, så at livsprocesserne ikke kan påvirke det, for det er 

den vitale livsaktivitet, som opløser legemet. Det, der i livet arbejder som en enhed 

i legemets mange atomer, går ved døden over til individuel aktivitet i atomerne. 

Nej, du vil ikke dø. Både du og Iole vil leve videre i bevidste legemer i tankens og 

æterens verden, indtil i ønsker at gå videre til de to grader, som ligger endnu 

højere. Disse højeste grader er ufattelige for den jordiske fornuft, og selv du kan 

kun vagt danne dig en forestilling om dem. I næste grad findes der ingen bestemt 

form eller legeme. Hver eneste er en flamme af den universelle Ånd og med dens 

skabende kraft kan der dannes en form, som opfylder behovet på et hvilket som 

helst sted i det grænseløse univers. Som en åndsgnist, et centrum uden form, kan 

den ile gennem universet, fra stjerne til stjerne, eller fra system til system, og der 

skabe sig en passende form. Det er ikke tilladt at tale om den Første Grad, alle ord 

virker degraderede, begrebet er så storslået, at kun Guderne kan fatte det! Gå nu 

til dit værelse med din søster, din indvielse vil ske denne aften.”  

 

”Broder,” sagde Iole, da vi var kommet derind, ”jeg er kommet til at tænke på, at 

vore oplevelser ville kunne hjælpe mange opadstræbende sjæle, hvis de bare kendte 

dem.”  

 

”Det er sandt,” svarede jeg, ”jeg er af samme opfattelse.  

 

”Kan vi ikke tilsløre mysterierne og kun afsløre en del af dem? Ja, fortæl verden 

om vore oplevelser, men tilslør omhyggeligt de hemmelige lærer. De store 

sandheder står åbne for alle, som uselvisk søger lyset. Jeg vil tilsløre lærerne så 

let, at søgeren umuligt vil kunne undgå at finde ud af den, de ukyndige kan vi 

endnu ikke nå, de vil kun le af os. Vi har medlidenhed med dem, men de må vente 

til deres tid kommer.”  

 

Den aften genoplivedes mine visioners indvielsescermoni, men denne gang var det 

mig, der stod i centrum. Jeg bar en flortynd silkedragt, da jeg blev ført ind foran 
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tronen. Den Guddommelige gav mig det magiske kys, og den slumrende Kristus 

vågnede og befriede den uplettede fra graven. 

 

Vågn op, du som sover 

stig op af din grav, 

stig ned fra dit kors 

stig op på din trone. 

 

Nedriv sløret foran dit Tempel 

stig op i lyset, 

lad den Helliges hellige 

ikke længere dvæle i mørket. 

 

Tag Mesterenes hænder, 

de store Brødre fra oven 

som for altid tjener 

gennem deres storslåede kærlighed. 

 

Menneske! Se din forløser, 

han findes inden i dig, 

den eneste sande Frelser 

din egen KRISTUS. 

 

Fire år, eller det som menneskene kalder år, gik. År af guddommelig kærlighed og 

den ekstase, som er en følge af at tjene menneskeheden. År af himmelsk hen-

rykkelse, når sjælen ved, at den er alt, og at den ikke savner noget som helst. Vi var 

atter i det hellige kammer, og Iole og jeg sad ved siden af hinanden ved et bord. 

Den store Mester med sit råd. deriblandt St. Germain og den mørke orientaler, sad 

rundt om.  

 

”Kryds eders hænder,” sagde den Store Mester.  

 

Vi lænede os tilbage og krydsede hænderne over brystet.  

 

”Ånd nu dybt,” lød ordren. Vi adlød og blev straks eet med alle i rummet.  

 

”Ret nu eders bevidsthed indad mod Brahmas sæde.”  
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Og da bevidstheden sank indad, fyldtes rummet af et helligt mantra, og derefter lød 

det hellige ORD. Vore sjæle, som nu var smeltet sammen til eet, fyldtes med 

himmelsk musik fra universets sfærer, og vi trådte ind i det Evige. Nu indså vi, at 

der gives ingen død. Vore legemer har vi aflagt, men vi lever nu i den højere 

essens, og derfra overskygger vi alle, som søger efter Lyset. Og med tiden kommer 

vi tilbage for at bestå eder med vor KÆRLIGHED. 

 

OM MANI PADME  HUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


