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Franz Hartmann var en bayersk-amerikansk læge, 

okkultist, og en af medstifterne af OTO, sammen med 

Carl Kellner, Theodor Reuss, Henry Klein og Charles 

Détré. Han emigrerede til Amerika i 1865. Efter at 

have fået amerikansk statsborgerskab, rejste han som 

læge til forskellige byer, og tjente for en tid som 

retsmediciner i Georgetown, Colorado. Under sine 

rejser besøgte han en række indianerstammer og 

forskede i deres religiøse overbevisning. Han 

udviklede en interesse for Spiritisme, og blev aktiv i 

spirituelle kredse i New Orleans. Han sluttede sig til 

Teosofisk Samfund i 1882, og i 1883 blev han af 

oberst Olcott inviteret til, at komme til TS 

hovedkvarter i Adyar, Indien. Han forblev i Adyar 

indtil 1885, og blev, blandt otte medlemmer, udnævnt til bestyrelsen for Det 

Teosofiske Samfunds hovedkvarter. Under sit ophold, modtog Hartmann angiveligt 

op til ti personlige breve fra ’Mahatmas’.  

 

Mens Blavatsky og Olcott var i Europa, i 1884, kom Selskabet for Psykisk 

Forskning til Adyar for, at undersøge påstande om ”psykiske fænomener.” 

Rapporten blev negativ, og Hartmann blev viklet ind i den interne politik, som 

følge heraf. Hartmann forlod Adyar i 1885 og vendte tilbage til Bayern, hvor han 

mødte prof. Carl Kellner. Han og Kellner samarbejdet om udviklingen af 

inhalationsbehandling for tuberkulose, og Hartmann etablerede et sanatorium i 

nærheden af Salzburg til, at administrere denne nye behandlings teknik. Mens han 

var i Østrig, blev han i stigende grad involveret i Wiens teosofiske kreds centreret 

omkring Friedrich Eckstein, hvor han kan have haft sin første kontakt med Theodor 

Reuss. Gennem kontakter i Eckstein-gruppen, blev han introduceret til en ældre 

østrigsk væver (navn ukendt), der hævdede, at være en Rosenkreuzer indviet, og 

blev denne mands discipel.  

I 1902, bistod Hartmann Reuss med at opnå grader fra John Yarker til at danne en 

Superior Sanctuary i Tyskland for frimurer med Riterne Memphis og Mizrajim, og 

danne en tysk Grand Orient til Cernau-Rådet for Skotske Rite. Hartmann besad i 

begyndelsen høje stillinger i både Superior Sanctuary og Grand Orient. I 1906 

lagde Theodor Reuss de to organisationer sammen under Kellner's Ordo Templi 

Orientis, (O.T.O.) og Hartmann fik titet af ”Æres Stormester.”  

Dr. Franz Hartmann  

(1838 - 1912)  

 

http://hermetic.com/sabazius/kellner.htm
http://hermetic.com/sabazius/reuss.htm
http://hermetic.com/sabazius/yarker.jpg
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Hartmann var en af de mest produktive forfattere om okkultisme i sin tid, og var 

forfatter til The Life and Doktriner af Paracelsus (1887), Et Eventyr blandt 

Rosenkreuzere (1887), Magi, hvid og sort (1888), The Principles of Astrologisk 

Geomancy (1889), In the Pronaos of Temple of Wisdom (1890), The Talking 

Picture of Urur (1890), The Life and Teachings of Jacob Boehme (1891), Okkult 

videnskab i medicin (1893), Blandt Gnomer (1895), The Life of Jehoshua (1909), 

og Secret Symbols of Rosicrucians (1888). 

 
Blavatsky og Hartmann ses næst yderst til højre i bagerste række.
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I. 

Udflugten 

Jeg skrev disse linjer i en lille landsby i alperne i det sydlige Bayern, ikke langt fra 

den østrigske grænse. De indtryk jeg fik i går, er stadig friske i min erindring; de 

oplevelser der har forvoldt dem var lige så virkelig for mig, som alle andre oplevet 

som følge af begivenhederne i dagligdagen, men alligevel, var de af en sådan 

særlig karakter, at jeg ikke kan lade være med, at sige til mig selv, at de ikke var 

andet end en drøm. 

Efter at have afsluttet det lange og lidt kedelige arbejde med, at undersøge 

Rosenkreuzernes historie, og studeret gamle, ormstukne bøger, mugne 

manuskripter fra flere perioder og svært læselige, gik der dage og halve nætter i 

klosterbiblioteker og antikvariske butikker, med indsamling og kopiering af alt, 

hvad der syntes at være af værdi for mit emne, og som, da jeg til sidst var færdig 

med min opgave, gjorde, at jeg tilstod mig selv et par feriedage, som jeg ville bruge 

i den sublime natur i de Tyrolske Alper. 

Bjergene var endnu ikke helt fri for sne, selvom foråret var i fremmarch, men jeg 

var ivrig efter at undslippe uroen og larmen i byen for endnu en gang, at trække 

vejret i den rene og spændende bjergluft, og se de skinnende gletschere funkle og 

spejle sig i lyset af den opgående sol, og dele denne følelse med digteren Byron, da 

han skrev følgende vers:  

 

Den, der bestiger fjeldtoppe vil finde 

   at de højeste toppe mest er klædt i skyer og sne; 

 Han, der overgår eller underlægger menneskeheden 

   skal se ned på had fra disse nedenfor; 

 selv højt over solens herligheds glød, 

   og langt nede i jorden og havet spredt, 

 omkring ham er iskolde sten, og højlydt blæst 

   stridende uvejr på hans nøgne hoved, 

 og derved belønne det arbejde som førte til disse toppe. 

 

Ombord på toget ankom jeg snart til foden af bjergene. Derfra vandrede jeg til 

fods, og nød overgangen fra den røgfyldte atmosfære i de overfyldte gader til den 

friske luft i det åbne land, fuld af duften af fyrretræer og tusindfryd, hvor 
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sidstnævnte kunne ses de steder, hvor sneen var væk. Vejen førte op gennem dalen 

langs floden, og efterhånden som jeg kom frem, blev dalen smallere og siderne af 

bjerget stejlere. Her og der var klynger af gårde, og nogle rustikke hytter klamrer 

sig til udhuggede klipper i bjergene, som om de søgte beskyttelse mod stormene, 

der ofte blæser gennem disse dale. Da jeg ankom til stedet jeg havde valgt som 

udgangspunkt for mine udflugter i bjergene var solen ved at synke i den vestlige 

horisont, og forgyldte bjergenes sneklædte tinder og korset på toppen af spiret af 

den lille landsbykirke, hvorfra der blev ringet udgang, eller, som det kaldes her, 

Ave maria. 

 

Efter en gæstfri modtagelse i landsbykroen, trak jeg mig snart sig tilbage for at 

hvile, og vågnede først tidligt om morgenen. Jeg blev vækket af min søvn ved 

bjældeklang fra de små klokker der hang rundt om halsen på gederne, og som nu 

blev sendt ud til deres græsning. Jeg stod op og gik hen til vinduet. Foran mig stod 

de smukke, gamle bjergtinder og mindede mig om Edwin Arnold's beskrivelse af 

hans oplevelse fra vinduerne i Prins Siddârtha's palads, Vishramvan:  

 

I hvide rækker mod det blå-ubetrådte 

 Uendelig, vidunderlige - hvis højland store, 

 og løftede univers af kam og klippeskrænt, 

 Skulder og hylde, grøn skråning og isnende horn, 

 Splittede kløften og splintrede afgrund, 

 klatrede højere og højere, indtil 

 det syntes at stå i himlen og taler med guder. 

 

Snart var jeg på vej, og vandrede længere op gennem dalen langs flodsengen. 

Floden var her blot en lille strøm der brusende og vildt dansede hen over klipperne, 

mens den længere nede, hvor den havde vokset sig stor, flød i rolig majestæt 

gennem dalen. Dalen, som jeg vandrede i, syntes at skære gennem lange intervaller 

af bjerge, og andre dale åbnedes i denne. Nogle af disse dale kendte jeg, for jeg 

havde strejfede gennem dem på kryds og tværs og udforsket deres mystiske 

sprækker, huler og skove for en snes år siden. Men der var en mystisk dal, som jeg 

endnu ikke havde udforsket, og som førte til en høj, todelt bjergtop, om hvis top 

der blev sagt var utilgængelig, og hvorpå ingen dødelig fod endnu havde trådt. 

Mod denne dal syntes jeg, at være tiltrukket som af en usynlig, men uimodståelig 

kraft. Jeg følte det, som om den i sine uudforskede dybder, ved foden af dette 

utilgængelige bjerg, ville opfylde hemmelige og uforklarede længsler i mit hjerte; 
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som om der var et mysterium der skulle afsløres for mig, hvis løsning ikke kunne 

findes i bøger. 

Solen var endnu ikke kommet frem over horisonten, og de mørke skove til højre og 

venstre var ensartet af farve. Da jeg kom ind i den smalle, mystiske dal, gik stien 

gradvist op gennem en mørk skov langs en bjergside. Langsomt og næsten 

umærkeligt gik det op ad; i begyndelsen var der i nærheden en brusende strøm, 

men efterhånden som jeg gik frem blev lyden mere og mere fjern, selv den 

skummende strøm syntes, at synke stadig længere ned. Omsider tyndede skoven 

ud, og de mørke skove lå nu langt under mig. Foran mig, og over de 

mellemliggende træer, steg nøgne klipper op på det utilgængelige bjerg. Stien førte 

stadig højere op. Snart hørtes den fjerne støj fra et vandfald, og jeg nærmede mig 

igen bunden af floden, som nu så ud til at være en masse klippesten, opdelt i mange 

stykker, hvor af nogle med naturens gigantiske magt, var spredt omkring i 

forvirring, mens hvide skumtoppe på vandet dansede mellem klipperne. 

Her og der var små øer af jord dækket med grøn vegetation. De stod som isolerede 

oaser midt i ørkenen, for blandingen af vand og luft havde nedbrudt og opædt en 

stor del af deres fundamenter, og de lignede plader af jord der hvilede på små 

piedestaler, og det var blot et spørgsmål om tid, før deres fundamenter langsomt 

ville smuldre væk. 

 

Min vej førte mig opad, til tider nær floden, undertiden vigende fra den. Undertiden 

over stejle klipper, og så igen faldende til bunden af kløfter, dannet af den 

smeltende sne. Således trådte jeg, da de første tegn på solopgang dukkede op på 

klipperne over mit hoved, dybt ind i den mystiske dal,. En af disse tårnhøje tinder 

var kronet med en glorie af lys, mens det fulde sollys over dem strømmede ind i 

dalen nedenfor. En mild brise fejede gennem trækronerne, og birketræernes løv 

såvel som fyrreskoven, blev stænket og gennemrystet i morgenluften. Ingen lyd 

kunne nu høres, bortset fra lejlighedsvis piben af en spidsmus, og et mere sjældent 

skrig fra en høg, der steg i lange spirale sving højt oppe i luften for at påbegynde 

arbejdet efter føde for den dag. 

 
Nu begyndte de grå vægge og klipperne at antage en bleg, sølvfarvet nuance, mens 

den mørke blå nuance syntes at modstå påvirkningen af lyset. Da jeg så mig 

tilbage, så jeg hvordan dalen blev udvidet, og langt nede kunne strømmen opfattes 

som om den løb mod sletterne. For at få mere plads, blev den større, spredtes, og 

dannede damme, bassiner og små søer på dal engene. På den modsatte side af dalen 
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steg toppen af de høje bjerge langt ind i himlen, og mellem tindernes sprækker, 

opstod endnu flere tinder. Ved foden dækket en mørk vegetation området, mens 

bjergsiderne udstillede en lang række farver, fra næsten sort udseende klipper 

nedenfor, til æteriske hvide i de fjerneste tinder, hvis fine nuancer syntes at blande 

sig med den blege, blå himmel. Her og der var overfladen allerede fyldt med pletter 

af lys fra den opgående sol, der faldt gennem klipperne og gennem træernes grene, 

og varslede den nærmeste ankomst af orbis på dagen. Således nød tinderne højere 

oppe varmt lys fra solen længe før det skinnede ind i dalen nedenfor, og mens det 

skinnede i sin fulde lysstyrke på bjergtoppene, blev de mørke skygger i den dybe 

dal tyndere og begyndte at forsvinde. 

 

Til sidst kom det højtidelige øjeblik, da solen stod op i sin sublime majestæt over 

bjergtoppene, og blev synlig for alle. Skyggerne flygtede, og en strøm af lys 

trængte ind i dalen, lettede op i den mørke skov af fyrretræer og oplyste hulerne i 

klipperne. Den skinnede på områderne med sne og gletsjere, og reflekteredes som i 

et spejl og skabte en blændende effekt, men på den stenede overflade blev den 

blødt op, og gav det udseende af tusinde forskellige nuancer. 

 

Vejen drejede ved en fremspringende klippe, og pludselig stod jeg i fuld 

betragtning af det utilgængelige bjerg. Mellem det sted, hvor jeg stod og foden af 

bjerget var der en gold, nærmest træløse slette, og jorden var næsten uden 

vegetation. Overalt var jorden dækket med sten og klipper, hvoraf mange syntes at 

være faldet ned fra det mystiske bjerg og formentlig brudt i efteråret. Her og der 

var en lille plet dækket med mos eller lidt vegetation, som sendte fantastisk-

formede grene af grønt opad langs siderne på det utilgængelige bjerg, op mod de 

nøgne sider ved tinderne, hvor de som gigantiske vagtposter stod evig og fast, og 

syntes at forsvare deres fæstninger imod den aggressive vegetation, i håbet om at 

fortrænge sidstnævnte tilbage i dalen. Således evigt kæmpende i en kamp der 

havde varet i utallige tider, fortsatte de stadigt stridende hære fra år til år. Evig, 

ligesom de evige sandheder, står de nøgne klipper på toppen; hist og her invaderer 

vegetationen deres rige, og ligesom illusioner der nærmer sig det virkelige rige, er 

døden sejrherre, og de grønne pletter begraves hvert år under de faldende klipper. 

Men igen er livet sejrherre overfor disse stens forfald, og et nyt liv synes at opstå 

på deres visne ansigter. 

 

I kalken, dannet af de alpine områder, antager klipperne,  nedbrudt af vind og regn, 

ofte de mest fantastiske figurer, som tyder på at de har givet navn til bjergene. 

Meget lidt fantasi skal der til for at se, i Wilden Kaiser bjergenes form af tinderne, 
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tallet for kejser Barbarossa, med sit lange, røde skæg, med krone og scepter, 

liggende her, upåvirket af kulde om vinteren eller sommerens varme, og venter på 

at blive genoplivet, eller vi kan se i Hochvogels form, formen af en ørn der spreder 

sine vinger, og i Widder-hornene formen på hornene af en vædder, o.s.v.. Ved 

foden af bjergene og i dalene er jorden dækket med små løse sten og bunker af 

sand, midt i hvilken følfod anlægger (Tussilago farfara) sine store grønne blade, og 

de blå klokke-formede blomster hos venusvogn (Aconitum napellus) bølger deres 

hoveder. På nogle afsondrede pletter vokser de fejrede Edelweiss (Gnaphalium 

leontopodium), og ligner i størrelse dem som gror på Popocatepetl i Mexico, og på 

Cordilleras i Sydamerika. Der findes også alrune, Arnica montana, den mystiske 

Hypericon, og andre planter fuld af helende kræfter og mærkelige dyder. Hvor en 

tilstrækkelig mængde af jord er akkumuleret lige netop så meget, at et træ kan 

vokse der, forekommer en større form for vegetation, hvor imod den lille skorpe af 

jord, ikke er dyb nok at give et solidt fodfæste til store træer. De kan vokse til en 

vis højde, men nogle dags storm fejer dem ned ad bjergsiderne. Store gamle, døde 

træer, hvis rødder er blevet revet op fra jorden, ligger rundt omkring med deres 

barkløse, blegede grene som skelet arme, strakt op mod himlen, som om de havde 

prøvet at tilkalde hjælp i deres dødstime, men der var ingen hjælp kommet. Mindre 

bevoksninger af dværgtræer omgiver dem, og dække jorden eller nærer som 

parasitter indholdet hos de døde. 

 

Foråret var fremskreden, men blandt disse bjerge er sæsonerne flettet ind i 

hinanden. De røde og gule blade, malet af efteråret, sås blandt de grønne blade af 

forkrøblede fyrretræer. Mos klamrer sig til de stejle afgrunde og fremviste en 

rødlige farve der var opnået i efteråret, og i mange kløfter og huler hang sne og is 

fra fortidens vinter, mens der over den røde, grønne og rene hvide sne steg grå 

masse af bjergtoppe op i en række søjler og punkter med kupler og spir og tinder, 

som en by bygget af guderne, mens man i baggrunden spredte grå eller blå 

baldakin ud af himlen. Små strømme af vand løb ned fra disse højder over 

afgrunden, og hvor de sprøjtede ud over fremspringende klipper blev de reduceret 

til damp, før de nåede jorden nedenfor. Klipperne selv var blevet udhulet, dannede 

store grotter, og angav, hvor magtfulde de små blodårer af vand kan blive, hvis de 

oversvømmes fra den smeltende sne på tinderne. 

 

Efter at have nydt et par minutter ophøjethed over dette sceneri, fortsatte jeg min 

vej og nærmede mig en lille strøm, der kom fra et vandfald i det fjerne. Jeg 

vandrede langs grænsen, vandet var dybt, men dog så klart, at selv den mindste 

sten tydeligt kunne ses på bunden. Nogle gange var det som ubevægeligt, som om 
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det var flydende krystal der blev gennembrudt af stråler fra solen, og igen, ved 

mødet med forhindringer på vejen, bruste i sin stenede seng som i et pludseligt 

anfald af raseri, mens det på andre steder tumlede i små kaskader over smukke 

småklipper og sten, der dannede miniature sten, som afgav mangfoldige farver. 

 

I denne ensomhed er der intet til at minde én om eksistensen af andre mennesker, 

undtagen undertiden lyden af save mod en træstamme, der viste den destruktive 

indflydelse hos den menneskelige aktivitet. Nogle gamle, rådne, og hule stammer 

havde indsamlet regnvandet, funklende i solen som små spejle, og kunne for 

eksempel anvendes af vandnymfer, og omkring deres kanter voksede nogle 

svampe, som vores fantasi forvandler til stole, borde, og baldachinos for feer og 

alfer. 

 

Hvor jeg nu stod, var jorden dækket med mos, og lejlighedsvis sås en stor, hvid 

tidsel, hvis spidse blade funklede i solen. På kort afstand så jeg en lille lund af 

fyrretræer, der lignede en oase i ørkenen, og mod den lund rettede jeg nu mine 

skridt. Der, besluttede jeg, ville jeg slappe af og nyde den smukke natur. Jeg lagde 

mig ned på noget mos på et sted som blev overskygget af en mægtig fyr. Musikken 

fra bjergetstrømmen kunne høres stadig høres, og modsat det sted, hvor jeg 

hvilede, kunne jeg se et vandfald hæve sig til en damp, da det faldt over klipperne, 

og i dampen sås alle regnbuens farver. Tågen faldt i et bassin dannet af sten, og fra 

et leje i dette bassin, overgroet med mos, skummede vandet op og skyndte sig ned 

mod dalen, for at blive forenet med dets vigtigste organ i floden. 

 

I lang tid så jeg på brudstykkerne af floden, og jo længere jeg så på dem jo mere 

blev det til former med liv af de mest besynderlige former. Overjordiske væsener af 

stor skønhed syntes at danse i skum, rystede på hovedet i solskinnet og afgav byger 

af flydende sølv fra deres strømmende krøller og bølgende lokker. Deres latter lød 

som den, den falder fra Minnehaha, og fra sprækker i klipperne tittede de grimme 

ansigter fra nisser og grupper af listigt dansende feer. Over faldet syntes det at tøve, 

før det kaster sig ud over afgrunden, men nedenfor, hvor det forlod bassinet, viste 

det sig at være irriteret over de hindringer i vejen og utålmodig efter at forlade sit 

hjem, mens langt nede i dalen, hvor det blev forenet med sin bror, floden, lød, som 

om de var glade for at være tilbage ved dets bryst, som om begge var jublende 

glade over deres endelige forening. 

 

Hvad er årsagen til, at vi forestiller os sådan noget? Hvorfor begaver vi ’døde ting’ 

med den menneskelige bevidsthed og med følelser? Hvorfor er vi i vores øjeblikke 
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af lykke ikke tilfreds med at føle, at vi lever i en krop, mens vores bevidsthed 

kræver at gå ud af sin fængsels hus og blandes med det universelle liv?  

 

Er vores bevidsthed blot et produkt af den organiske virksomhed i vores fysiske 

krop, eller, er det en funktion hos det universelle liv, koncentreret - så at sige - i 

fokus af den fysiske krop?  

 

Er vores personlige bevidsthed afhængige af dens eksistens på eksistensen af den 

fysiske krop, og dør den med denne, eller er der en åndelig bevidsthed, som tilhører 

et højere, udødeligt, og usynligt selv, som mennesket, der midlertidigt er forbundet 

med den fysiske organisme, men som kan findes uafhængigt af sidstnævnte?  

 

Hvis dette er tilfældet, hvis vores fysiske organisme blot er et instrument, 

hvorigennem vores bevidsthed fungerer, så er dette instrument ikke vores virkelige 

selv. Hvis dette er sandt, så kan vores virkelige selv eksistere uafhængigt af 

sidstnævnte. Hvis vi mentalt flyder langs bjergtoppenes kurver, gradvist synkende 

nedad, pludseligt stigende opad, og i vores fantasi undersøger de ting på deres 

overflade, hvorfor føler vi sådan en følelse af opstemthed og glæde, som om vi 

virkelig var der, men havde ladt vores materielle krop tilbage, fordi den er alt for 

tung til at ledsage dens ånd til toppen af det utilgængelige bjerg?  

 

Er det sandt, må en del af vores liv og bevidsthed forblive med den fysiske form, 

for at kunne fortsætte med at leve under vores fravær, og tage sig af livsfunktioner. 

Men vi har læst om somnambuler og personer i en ekstatisk tilstand, hvis indre 

åndelige selv, med alle sine beføjelser af bevidsthed, sansning og perception, var 

fraværende fra deres tilsyneladende døde former, og som besøgte fjerntliggende 

steder, der gik og vendte tilbage med tankens hastighed og bragte beskrivelser af 

sådanne steder, der bagefter blev verificeret og fundet at være sandt. 

 

Hvorfor finder vi liv i alle ting, selv i dem, der betragtes som ’døde,’ hvis vi blot 

sætter os i en tilstand, hvor vi kan opfatte, at de lever? Kan der være noget dødt 

materiale i universet? Er en sten ikke holdt sammen af ’samhørighed’ med sin 

partikler, og tiltrukket mod jorden ved ’gravitation’?  

 

Men hvad der ellers er denne ’samhørighed’ og ’tyngdekraft’, men energi, og hvad 

der er ’energi’, men sjæl, et indre princip kaldet kraft, der producerer en passiv 

manifestation kaldet sagen, så må det i sidste ende være identisk med kraft eller 

stof, eller uanset hvilket navn vi kan kalde en ting, som vi ingen forestilling har 
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om. Hvis dette synspunkt er korrekt, så er alle ting i besiddelse af livet, alt besidder 

sjæl, og der kan være sjæls-væsener, hvis ydre former ikke er så grove som vores, 

og som derfor er usynlige for vores fysiske sanser, men kan opfattes af vores egen 

sjæl. 

 

I naturens stilhed vokser tanker og blive vågne drømme, og drømme bliver 

visioner. Jeg forestillede mig hvordan jeg måske i denne højtidelige ensomhed 

forblev hele resten af mit liv, måske kun delte mine bolig med et par sympatiske 

venner. Jeg forestillede mig hvordan, forenet af fælles interesser, og som har 

identiske objekter, vi kan være glade og få viden sammen. Her, langt væk fra det 

overfladiske og overfladiskheden ved fælles liv, kan måske en langt større klarhed 

af psykiske perception, en meget dybere koncentration af tanke, en langt højere 

opfattelse af sandheden om mysterier som natur og menneske, indhentes. Hvor 

meget ville vores sanser ikke skærpes i opfattelsen af eksterne og interne ting! 

Hvor meget ville vores viden om os selv ikke stige! Hvorfor skal vi bekymre os om 

tomt narreværk i det der kaldes ’samfund’, hvor vi skal sørge for at vide, hvad der 

foregår i det store sindssygehospital kaldet ’verden’?  

 

Her kunne vi leve uforstyrret i vort eget selv, uberørte af den dødelige praksis som 

’samfundets’, dag- og timebaserede pligter tvinge os til at gå ud fra i vores eget 

selv, til at møde, hvor vi ikke ønsker at være, tvinger os til at handle, som vi har 

ikke lyst til at handle, til at indgå i vaner, som vi dybest set foragter i vores hjerter. 

 

Ville sådan et liv være nyttigt for os og ville det værenyttigt for andre? Hvis det er 

sandt, at verden og vi selv, består af ideer, så er det kun i en sådan ensomhed, at de 

bedste betingelser findes til at fatte og omarbejde idéer. Tanker og ideer er ikke 

bare illusioner, de skal have en reel eksistens som er virkelige og måske mere 

varige end målet med denne verdens ting, for vi ved, at ideer lever længere end de 

formers død, hvorved de er repræsenteret; vi erfarer at idéer, ligesom andre frugter, 

fødes og bliver modne, og når en idé er modnet vises det på den mentale horisont i 

verden, og bliver ofte grebet på samme tid, af nogle modtagelig sind. Et menneske 

der er i stand til at forstå og omarbejde ophøjede idéer, og give dem materielle 

udtryk, kan gøre meget mere til gavn for verden ved at bo alene, og i ensomhed, 

end ved at leve blandt den verden, hvor hans arbejde er stadigt hæmmet af 

anliggender af mindre betydning. De idéer, som han former, vil ikke dø sammen 

med hans fysiske krop. De ses i det store spejl, det Astrale Lys, og vil blive bevares 

i verdens hukommelse, for at blive forstået og udnyttet af andre. 
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Hvad er det som vi kalder menneske, trods alt? Hvad er den levende dyre 

organisme af kød, blod og knogler, nerver og sind, som lever i et stykke tid, og 

derefter dør, og som det store flertal af mennesker agter så højt, som om det var 

deres egne udødelige selv, og efter en komfort, som de ofte ofrer deres selvrespekt, 

deres værdighed, ære og dyd, for? Er det andet end et dyr, hos hvem en intellektuel 

aktivitet på en højere orden end i andre dyr dominerer? Er denne mentale aktivitet, 

andet end produktet af en mekanisk, kemisk og fysiologisk aktivitet? Hvis ikke, 

hvad er årsagen til denne aktivitet, og kan dette medføre eksistensen uafhængigt af 

dens form? Hvad er et menneske uden nogen intelligens? Hvis intelligens, som den 

nødvendigvis må have, er en egenskab ved dens ånd, hvad er et menneske da uden 

nogen ånd og uden åndelig intelligens? 

 

Mens jeg var mediterede over dette spørgsmål lød en latter tæt ved min side. Jeg 

havde været så optaget i mine egne tanker, at jeg ikke havde bemærket ankomsten 

af den fremmede, og da jeg så op, så jeg tæt ved min side et af disse mennesker, 

som de kalder cretinere, og som ofte findes i bjergrige lande i Schweiz og Savoyen. 

Jeg blev noget overrasket og forskrækket, og en lille smule irriteret på den 

uvelkomne afbrydelser, og jeg spurgte ham temmelig brat: "Hvad vil du?" 

 

Et bredt grin hen viste sig over ansigtet på den lille dværg, for sådan en var han 

såmænd, da han svarede: ”Mester siger jeg skal lede dig til hans hus.” Jeg var lidt 

forundret over hans svar, men huskede på, at der ikke kunne forventes intelligent 

svar af ham, og spurgte: ”Hvem er din herre?” Hans svar var: ”Imperator,” og da 

han sagde dette ord syntes en gnist af intelligens skinne i hans øjne, og tonen i hans 

stemme syntes at antyde, at denne Imperator, hvem han end kunne være, uden tvivl 

var en, til hvem kretineren havde lydighed. Jeg forsøgte at stille dværgen flere 

spørgsmål for at finde ud af, hvem hans Imperator var, eller hvor han boede, men 

alle mine bestræbelser på at indhente oplysninger fra ham var forgæves, og han 

grinede blot endnu mere og gentog de ord, som han allerede havde sagt før. Jeg 

gjorde derfor op med mit sind, at jeg ville gå med ham og se, hvordan eventyret 

ende. 

 

Kretineren gik fremad, og jeg fulgte ham. Han førte mig ned ad, mod bunden af det 

utilgængelige bjerg. Mens vi gik på, og han ofte vendte sig om for at se, om jeg var 

efter ham, havde jeg en god lejlighed til at studere hans påklædning og hele krop. 

Han var ikke mere end tres centimeter høj, og åbenbart pukkelrygget. Hans tøj 

bestod af en brun kjole, som var tilknyttet en hætte, hvilket fik ham til at fremstå 

som en lille Capuchiner-munk i St. Augustiner-ordenen. Et umådeligt stort hoved 



 14 

og en forholdsvis stor krop hvilede på meget tynd og små ben, mens hans fødder 

igen syntes at være særligt store. Måske på grund af hans lille størrelse og den 

sunde farve i hans ansigt, syntes han næsten at være et barn; men denne udtalelse 

blev modsagt af et gråt skæg af betydelig længde, som prydede hans ansigt. I 

hånden bar han en stav af en vissen del af et træ, som han åbenbart havde samlet op 

på sin vej. 
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II. 

Klostret 

 
Jeg fulgte min mærkelige kammerat, og snart genfandt vi stien der løb langs 

bunden af åen, som flød roligt over en bund dækket med hvide småsten, og vandet 

overflade syntes at antyde, at vi ikke var langt fra kilden. Da vi nærmede os det 

mystiske bjergs stenvægge syntes de at stige lodret foran os, og der var ingen 

steder at se, hvor andre end fuglene kunne have besteget den, men da vi kom 

nærmere, bemærkede jeg et leje eller brud på siden af væggen, en åbning til en hule 

eller en tunnel. Denne tunnel kom vi ind, og da vi kom længere ind i den, så jeg, at 

den gik gennem en gigantiske mur og førte ud til en anden dal. Vi ankom til den 

anden ende af tunnelen, og et glædesudbrud af overraskelse undslap mine læber, da 

jeg så det smukke syn, der lå for mine øjne. 

 

Foran mig var der en dal, omgivet af bjerge af åbenbart utilgængelige højde, og 

denne dals natur og udseende syntes at udtrykke en næsten overjordisk skønhed. 

Ligesom et stort oceans bugt åbnedes det foran mine øjne, men lukket i det fjerne 

med en slags naturlig amfiteater. Det var dækket med kort græs og beplantet med 

ahorntræer, og på alle sider var der skove og lunde, små søer og dejlige vige. 

Umiddelbart foran mig, men stadig i betydelig afstand, steg en sublim bjergtop højt 

op i den blå æter i rummet, der udgjorde et hulrum med overhængende klipper, og 

lignede det hule rum under en gigantisk bølge, som var det blevet forstenet ved 

nogle trylleformular. Siderne af bjerget sank alene i retning af en lavere skråning, 

og steg derefter igen brat til imponerende højde. 

I nærværelse af så megen storhed jeg blev lamslået. Min kammerat syntes at forstå 

min fornemmelse, for også han stod stille men lo, som om han var glad for at se, 

hvor fuld af beundring jeg var. Stilheden, der omgav os ville have været 

fuldstændig, hvis det ikke havde været for støj fra en række vandfald til venstre, 

der faldt ned over en stejl afgrund, og som optrådte som en bakket perlerække af 

sølvvæske på den mørke grå klippe. Det monotone sus af at faldene i modsætning 

til den omkringliggende stilhed syntes mig som suset af floden fra tiden i 

Evighedens rige; en anden verden end den, som jeg havde været vant til syntes, at 

sænke sig ned over mig, luften syntes mere ren, lyset mere æterisk, græsset mere 

grønt end på den anden side af tunnelen; her syntes dalen at være selve freden, et 

paradis af lykke. 
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Set mod de høje toppe i det fjerne, bemærkede jeg, hvad der syntes at være et 

palads, en fæstning eller et kloster af en slags, og da jeg kom nærmere, så jeg det 

var en massiv bygning af sten. Dens høje mure steg op over toppen af de 

omkringliggende træer, og en kuppel, som hos et tempel, kronede toppen af 

bygningen. Dens ydre udseende angav en soliditet som klippevæggene. Det var 

bygget i rektangulær form, men dets arkitektur var ikke af en regelmæssig stil, og 

det præsenterede mange fremspringende vinduer, tårne, balkoner og verandaer. 

På den anden side af var dalens natur ikke mindre sublim og inspirerende. Grå 

kæmpe klipper, der stod tydeligt mod himlens stålblå baggrund, steg op til en 

usædvanlig højde. Under de højeste tinder, lange strimler af hvide skyer, som 

havde slået sig ned rundt om bjerget, og syntes at adskille toppen af sidstnævnte fra 

sit vigtigste organ. Den del der var under skyen og delvist dækket af skygge og dels 

belyst af et blegt spøgelsesagtig lys, skabte en fortryllende glans. Der, hvor masser 

af skyer hvilede over størstedelen af bjerget, forekom det mig, at jeg var på udkig i 

en verden af ødelæggelse. Det var som om bjergets indvolde var blevet revet op, og 

ensartetheden i det øde virvar af sten blev kun afbrudt af rester af sne der lå i huler 

og på klipper af bjerget. 

Efterhånden som vi gik frem kom vi ind i en bred allé, der førte op til bygningen, 

og jeg så en mand af ædel og med indbydende udseende nærme sig. Han var klædt 

i en gul kjole, hans hoved dækket med sort flagrende hår, og han gik med elastisk 

skridt. Da kretineren så denne mand skyndte han sig hen til ham, kastede sig ned 

foran ham, og forsvandt pludseligt, ligesom et billede af en drøm. 

Jeg blev slået med forbavselse af denne ekstraordinære begivenhed, men havde 

ikke tid til at reflektere, for den fremmede nærmede sig og bød mig velkommen. 

Han syntes at være en mand på omkring 35 år, høj og statelig af statur, og hans 

milde og velvillige udseende, fuld af åndelig energi, syntes at trænge ind i hele mit 

væsen og til at læse mine inderste tanker. "Sandelig," tænkte jeg, "denne mand er 

en Adept!" 

"Ja," svarede den fremmede, som om han havde læst mine tanker, ”du er faldet i 

hænderne på den Adept, som du har tænkt så meget på, og hvis bekendtskab du ofte 

har ønsket at gøre, og jeg vil introducere dig for vores tempel og gøre dig bekendt 

med nogle af vores brødre i det gyldne Rosenkors.” 
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Jeg undersøgte hans ansigt, og nu det forekom mig, som om denne mand ikke var 

en fremmed for mig. Der var noget så velkendt ved ham, som om jeg havde kendt 

ham i årevis, og alligevel kunne jeg ikke finde et sted for ham i min hukommelse. 

Forgæves pinte jeg min hjerne for at finde ud af, hvornår eller hvor jeg havde mødt 

denne mand, eller i det mindste en anden som lignede ham af udseende. Men igen 

svarede Imperator af dette ”Rosenkors Samfund,” for en sådan viste han sig at 

være, min uudtalte tanke ved at sige: ”Du har ret, vi er ikke fremmede, for jeg har 

ofte været i dit nærvær og stået ved din side, selv om du ikke så mig. Jeg har 

instrueret strømmen af idéer, som strømmede ind i din hjerne, mens du udarbejdet 

dem og lagde dem ned på skrift. Desuden har dette sted ofte haft besøg af dig, mens 

din fysiske krop sov, og du talte med mig og med brødrene, men når din sjæl vendte 

tilbage til sit hus af kød og blod, havde hjernen ikke erindring om de begivenheder, 

som du havde bestået, men du kan huske nogen af dine transcendentale oplevelser, 

når du vågnede. Mindet om den fysiske form bevarer kun de indtryk, som er skabt 

ved de ydre sansers veje indtil åndens hukommelse vågner, når vi er i den åndelige 

tilstand.” 

Jeg fortalte Imperator, at jeg betragtede denne dag som den lykkeligste i mit liv, og 

kun beklagede, at jeg ikke kunne blive her for evigt, da jeg følte, at jeg endnu ikke 

var værdig til at forblive i samfundet af væsener der var ophøjede over min egen 

tilstand. 

”Vi tillader dig ikke at gå lige med det samme,” svarede Mester. ”Du vil få rigelig 

med tid til at se, hvordan vi lever. Men permanent ophold her, det er på nuværende 

tidspunkt en umulighed. Du har andre opgaver at udføre, og desuden er der stadig 

alt for mange af de lavere og animalske elementer der hænger ved dig og udgør en 

del af dig selv De ville ikke kunne modstå den ødelæggende indflydelse, den rene 

og åndelige luft på dette sted, og da du endnu ikke har en tilstrækkelig mængde af 

virkelig åndelig elementer i din organisme til at gøre den fast og stærk, vil du, ved 

at forblive her, snart blive svag og falde sammen som en person i en tilstand af 

misbrug, du ville blive elendig i stedet for at blive lykkelig. Du ville dø.” 

”Mester,” sagde jeg, ”så kan jeg i hvert fald håbe på at lære, mens jeg er her, 

mysteriet om de store åndelige kræfter, som du besidder, som du siges at være i 

stand til at omdanne en ting til en anden, og forvandler uædle metaller til guld?” 

”Der er intet mystisk eller vidunderligt ved det, min ven,” sagde Imperator. 

”Sådanne ting er ikke mere vidunderligt end de almindelige fænomener i naturen, 
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som vi ser på hver dag. De er kun mystiske for dem, hvis egne fordomme og 

misforståelser hindrer dem i at se sandheden og kende den strøm som ånden 

besidder til at undertvinge spørgsmål ved hjælp af sjælen. Vi behøver ikke at blive 

mere overrasket over dem end ved, at se månen kredse rundt om Jorden, eller se 

væksten hos et træ. Det er alt sammen blot virkningen af en ur-kraft som kaldes 

Vilje, og som kaldte verden til eksistens. Det manifesterer sig på forskellige måder 

som en mekanisk kraft eller som en åndelig kraft, men det er altid den samme 

guddommelige magt, Viljen, der handler gennem organismens hos mennesket, der 

leder det ved hans intelligens.” 

”Så det vigtigste krav ville være at lære at styrke Viljen?” sagde jeg, 

"Ikke helt," sagde Imperator. "Viljen er loven, den universelle kraft som holder 

verdenerne i rummet og forårsager planeternes omdrejninger, det gennemtrænger 

og trænger ind i alt, og kræver ikke din styrke, for det er allerede stærkt nok til at 

udføre alt det, du er alene. Det er instrument, hvorigennem denne åndelige kraft 

kan handle og manifestere sig, hvis man ikke forsøger at modsætte sig det.” 

”Hvordan kan vi så udrette noget som helst? Hvis vi ikke kan gøre noget ved vores 

egen viljes kraft, kan vi lige så godt lade være med at forsøge, at gøre noget.” 

”Vi kan udrette noget nyttigt,” svarede Mester, ”uden at forsøge at bruge vore 

egne særskilt vilje, for vi kan anvende vores fornuft og intelligens til at lede og 

gennemføre den allerede eksisterende universelle viljestyrke i Naturen, der udgør 

liv alle ting, og derfor kan vi i et par øjeblikke udrette visse ting, som det ville 

kræve ubevidst natur meget længere tid at gennemføre uden vores støtte. Møllen, 

som benytter vand fra en flod til at bringe sin mølle i bevægelse skaber ikke vand, 

ligesom han heller ikke forsøg at få floden til at løbe opad mod kilden; han fører 

blot strømmen til visse kanaler og anvender den allerede eksisterende strøm på en 

intelligent måde for at opnå sine formål. Han kender naturens lov og handler i 

overensstemmelse med den. Ved at være lydig mod denne lov, er han i stand til at 

bruge den. Naturen adlyder dem, der handler i lydighed mod hendes love. På 

samme måde fungerer Adepten. Han styrer eksisterende åndelige kræfter ved sin 

intelligens, og får den derved til at udføre visse ting i overensstemmelse med 

naturens lov.” 

”Kan du se den sky hist oppe, som har bosat sig under toppen af bjerget?” fortsatte 

Adepten. ”Den vil fortsat være der, indtil en strøm af luft blæser den væk, eller 
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indtil en ændring af temperaturen får den til at stige eller falde. Hvis vi spreder 

den ved at få den universelle naturs kræfter til at handle på den tætte masse, 

handler vi ikke mod naturens lov, men vejlede den ved vores intelligens.” 

Mens Mester sagde disse ord, hævede han sine hænder mod bjerget, under hvis top 

skyerne havde samlet sig, og straks var det som om livet havde fået indpas i den 

tætte masse. Den begyndte at hvirvle og danse, og endeligt steg den som en 

kolonne af røg op til toppen af bjerget, og opstigende derfra, højt op i luften, og 

gav bjerget udseendet af en vulkan. Til sidst indsamledes det igen langt oppe, over 

toppen i luften og dannede en lille sølvfarvet sky, hvor sollyset strømmede 

igennem. 

Jeg spekulerede på denne manifestation af liv i en sky, men Adepten, der læste 

mine tanker, sagde: ”Livet er universel og overalt, det er identisk med Vilje.” 

Under vores samtale havde vi langsomt nærmet os bygningen, og jeg havde nu 

lejlighed til at undersøge dens ydre i alle detaljer. Der var kun to etager, men 

værelserne syntes at være høje. Det var bygget i en firkantet form, og var omgivet 

af egetræer og ahorntræer, og en stor have eller park. Syv trin af hvidt marmor 

førte op til den vigtigste portal, som var beskyttet af to massive søjler af granit, og 

over døren dukkede i gyldne bogstaver en indskrift op som sagde: Du, der kommer 

ind her, lad alle onde tanker bag. 

Vi gik ind gennem portalen til en stor forhal brolagt med fliser. Midt i dette rum 

var der en stor statue af Gautama Buddha på en piedestal, og væggene var prydet 

med gyldne inskriptioner, der repræsenterer nogle af de gamle vismænds vigtigste 

doktriner. Til højre og venstre, åbne døre i lange gange, der førte til de forskellige 

lejligheder hos Brødrene, men døren overfor indgangen ført ind til en smuk have, 

hvor jeg så mange planter og træer som normalt kun findes under tropiske 

himmelstrøg. Bagsiden af denne have blev dannet ved en bygning af hvidt marmor, 

omgivet af kuplen, som jeg havde set fra afstand, ved udgangen af tunnelen, og på 

toppen af kuplen var der en sølvdrage som hvilede på en Gylden Globe. 

”Dette,” sagde Imperator, ”er et fristed for vores tempel, og dette kan du ikke 

komme ind i selv hvis du skulle forsøge det, og den umiddelbare død af din 

personlighed ville være konsekvensen. Det ville heller ikke tjene dig selv hvis du 

var i stand at komme ind og overleve, for i denne Helligdom er alt mørke for den, 
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der ikke medbringer sit eget åndelige lys, den guddommelig intelligen’s 

Uudslukkelige Lygte, til at oplyse mørket.” 

Vi gik ind i en af gangene. På vores venstre side var der adskillige døre, der førte 

ind i cellerne eller Brødrenes lejligheder, men til højre var der en væg, lejlighedsvis 

åbnet til en tropisk have, og mellemrummene mellem disse åbninger var ud fyldt 

med smukt malede landskaber. Et af disse landskaber repræsenterede et indiske 

landskab, med de hvide snedækkede Himalaya-bjergene i baggrunden, mens den 

forreste del af billedet repræsenterer, hvad der syntes at være en kinesisk pagode, 

med en lille sø og skovklædte bakker på afstand. ”Disse billeder,” forklarede 

Mesteren, ”repræsenterer de forskellige klostre eller lamaer i vores orden. Den 

ene, foran dig, ligger i nærheden af en sø i det indre Tibet, og er beboet af nogle af 

de højeste indviede fra vores orden. Hvert af disse billeder viser også en del af det 

land, hvor klostrene er placeret, så de giver en korrekt ide om den generelle 

karakter af stedet. Men disse billeder har en okkult kvalitet, som vil vise sig for dig, 

hvis du koncentrere dit sind på en del af billedet.” 

Jeg gjorde som anvist, og koncentrerede min opmærksomhed på den store portal i 

lama klostret, og til min forbløffelse blev døren åbnet, og den høje form af en 

indisk, klædt i skinnende hvide klæder, med en turban af bleg gul silke på hans 

hoved, trådte ud af døren. Jeg genkendte ham straks som en af de tibetanske 

Adepter som jeg havde set i mine vågne drømme. Også han syntes at genkende 

mig, og smilende nikkede han med hovedet, mens jeg bukkede ærbødigt for ham. 

En hest af smuk udseende blev bragt frem for ham, og han satte sig på den og red 

væk. 

Jeg var målløs af forundring, men Imperator smilede og trak mig væk, og 

citererede en sætning af Shakespeare, med en lille modifikation, for han sagde: 

”Der er mange ting mellem Himmel og Jord, som ikke er forstået af dine 

filosoffer.” 

Vi gik videre til et andet billede, der repræsenterer et ægyptisk landskab, med et 

kloster i forgrunden og pyramider på afstand. Det havde en mere dyster karakter 

end det foregående, sandsynligvis på grund af de øde steder, som det syntes at være 

omringet af. Det næste billede repræsenterede en lignende bygning, der lå i et 

tropisk og bjergrigt land, og Adepten fortalte mig at det var beliggende et sted i 

Cordilleras i Sydamerika. Et anden viste et muhamedansk tempel, med minareter 

og halvmåne på deres toppe. Jeg gav udtryk for min overraskelse over at se alle de 
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forskellige religiøse systemer i verden var repræsenteret i disse Rosenkors-ordener, 

for jeg altid havde troet, at Rosenkreuzerne var en eminent kristen orden. 

Imperatoren læste igen mine tanker og rettede min fejl. ”Navnet 'Rosenkors Orden’ 

eller ’bekendtgørelsen af det Gyldne og RosenKors,” sagde han, ”er en forholdsvis 

moderne opfindelse, og blev første gang brugt af Johann Valentin Andreæ, der 

opfandt historien om den kristne ridder Rosenkreuz til samme formål som 

Cervantes opfandt sin ’Don Quichote de la Mancha', nemlig med henblik på at 

latterliggøre de vordende Adepter, reformatorer, og guldmagere på den tid, da han 

skrev sin berømte 'Fama Fraternitatis'. Før den pjece syntes navnet Rosenkors ikke 

at have betydet en person, der tilhørte et bestemt organiseret samfund af samme 

navn, men det var en generisk betegnelse, der gjaldt for okkultister, indviede 

alkymister af en højere orden, som var i besiddelse af en skjult viden og kendskab, 

med den hemmelige Betydning af Rosen og Korset, symboler, der er blevet vedtaget 

af den kristne kirke, men som dog ikke var opfundet af hende, men alligevel brugt 

af okkultister tusinder af år før kristendommen blev kendt. Disse symboler hører 

ikke udelukkende til den kristne kirke. De er lige så fri som luften for nogen, der 

kan forstå deres betydning, men desværre kender meget få af dine kristne denne 

betydning, de tilbeder kun de ydre former, og ved intet om de principper, som disse 

former repræsenterer.” 

”Så kan et åndeligt oplyst menneske blive medlem af din orden, selv om han ikke 

tror på nogen af de såkaldte kristne dogmer?” 

Til dette svarede Adepten: ”Intet menneske kan blive medlem af vores ophøjede 

orden, hvis viden blot er baseret på dogmer, overbevisninger, trosretninger, eller 

udtalelser, som er lært ham af nogen, eller som han har accepteret fra rygter eller 

fra læsning af bøger. En sådan imaginær viden er ingen reel viden, vi kan ikke vide 

noget reelt bortset fra det, som vi indser i os selv. Det, der normalt kaldes viden, er 

blot et spørgsmål om hukommelse. Vi kan opbevare utallige ting i vores 

hukommelse, og de kan være sande eller falske, men selv hvis de er sande, kan 

udtalelser ikke overføre reel viden. Reel viden kan ikke blive givet af et menneske 

til det andet, et menneske kan kun blive ledet til det sted, hvor han kan få det, men 

han skal selv tage fat i sandheden, ikke blot intellektuelt med sin hjerne, men også 

intuitivt, med hans hjerte. 

For at opnå reel viden, skal vi føle sandheden af en ting, og forstå dens sande 

natur. At tro på sandheden af noget uden at have reel viden, er blot en overtro. 
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Mange af dine videnskabelige, filosofiske og teologiske spekulationer er baseret på 

overtro og ikke på reel viden eller selvbevidsthed. Videnskaben og viden om din 

moderne filosoffer og teologer hvile på meninger, og er hele tiden i fare for at blive 

væltet af nye opdagelser, som ikke vil fusionere med deres kunstige systemer. 

Sandheden kan ikke omstyrtes, det behøver ingen argumentation, og hvis det 

engang opfattes af den åndelige magts opfattelse og forstået af det spirituelle 

intelligente menneske, udtrykker det reel viden og kan ikke bestrides væk. 

Vores orden har derfor intet at gøre med tro på trosbekendelser eller udtalelser af 

nogen art. Hvis vi alle var tilstrækkeligt fuldkomne til at anerkende alle sandheder 

ved direkte opfattelse, gjorde vi ikke brug af bøger eller instrumenter, det var ikke 

nødvendigt at bruge logik eller foretage eksperimenter som det er nu. Men vi er 

stadig mennesker, selv om det er langt over det intellektuelle og dyriske stade, der 

normalt kaldes menneskeligt. Vi bruger stadig vores bøger og har et bibliotek, og 

undersøger tænkeres udtalelser, men vi accepterer aldrig sådanne bøger eller 

udtalelser - også selv om de kom fra Buddha selv - som vores ufejlbarlige 

vejledere, medmindre de modtages gennem vor sjæls fornuft og forståelse. Vi ærer 

dem og gøre brug af dem, de tjener os, men vi tjener ikke dem.” 

I løbet af denne samtale gik vi ind i biblioteket, hvor tusindvis af bøger stod samlet 

på hylderne. Jeg lagde mærke til mange gamle bøger, som jeg havde hørt om, men 

som jeg aldrig havde set. Der var de sybilliske bøger, som siges at have været 

brændt, bøger af Hermes Trismegistus, hvoraf kun den ene menes at eksistere, og 

mange andre af uvurderlig værdi for antikvarer eller studerende af hermetiske 

filosofi. Mens jeg spekulerede på, hvordan disse Brødre kom i besiddelse af 

sådanne skatte, sagde Adepten: 

”Ja, er du overrasket over, hvordan vi kom i besiddelse af bøger, som formodes 

ikke at eksistere mere, men hemmeligheden bag dette er, at alt, og derfor hver 

eneste bog, der har eksisteret, efterlader sit uforgængelig indtryk i det Astrale Lys, 

og ved visse skjulte betydninger, kan disse indtryk gengives fra dette universelle 

lager, naturens hukommelse og bringes i en synlig, konkret og materiel form. 

Nogle af vore brødre er i høj grad engageret i at lave sådanne reproduktioner, og 

dermed har vi har uden nogen økonomisk satsning opnået disse skatte, som penge 

ikke kunne købe.” 

Jeg glædede mig over at høre disse ord, da de bekræftede min opfattelse, at livet i 

ensomhed ikke nødvendigvis var et liv i ubrugelighed, og at idéer er virkelige ting, 
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som kan ses og forstået langt lettere på et roligt sted, end mens vi er omgivet af 

uroen og de smålige bekymringers liv i ’samfundet’. 

Som svar på denne tanke, sagde Adepten: ”Vores kloster er blevet grundlagt af 

åndeligt oplyste mennesker, der havde den samme tanke, som jeg læste i dit sind 

De har derfor valgt denne plet i en afsondret dal, hvis eksistens kun er kendt af få, 

og ved gør brug af visse elementære kræfter i naturen, som endnu er ukendt for 

dig, skabte de en illusion, der gør dette sted sikkert imod uvelkommendes 

indtrængen. Her er kimen af guddommelighed i det latente eller sovende i hjertet 

hos det dødelige menneske vakt til live og aktivitet, og finde betingelserne for dens 

videre udvikling. Her lever vi i fred, adskilt fra den ydre verden ved en barriere, 

som ingen kan overvinde, for selv om eksistensen af vores tilbagetog var kendt, 

ville det være en let sag for os at skabe andre illusioner, som ville forhindre 

indtrængning af dem, der forsøgt at trænge ind. Vi er dog ikke udelukket fra denne 

ydre verden, selv om vi sjældent er der i vores fysiske former. Ved at bruge vore 

clairvoyant evner, kan vi til enhver tid få at vide, hvad der sker i denne verden, og 

hvis vi ønsker at komme i personlig kontakt med den, forlader vi vores fysiske 

former og går ud i vores astrale legemer. Vi besøger hvem vi ønsker, og ser alt 

uden at vores tilstedeværelse opfattes. Vi besøger statsmanden, ministeren, 

filosoffen, opfinderen, vi indgyder tanker i deres sind, som er nyttige, og som de 

ikke ved hvor kommer fra. Hvis deres fordomme og forkærlighed er meget stærke, 

kan de afvise sådanne tanker, men hvis de er fornuftige mennesker og kender til at 

skelne, vil de følge det tavse råd og fortjenesten ved det.” 

”I så fald,” sagde jeg, ”kan jeres ordre udøve en enorm indflydelse på politikken i 

verden, men hvorfor har I så ikke forsøge at afskaffe nogle af de største onder, der 

ramte verden i fortidens historie. Hvordan har I tillader sådanne monstre som 

Nero og Caligula at eksistere? Hvorfor gav I mulighed for Inkvisitionens rædsler? 

Hvorfor fik den franske revolution rædsler lov til at finde sted? Hvorfor har I ikke 

destrueret sådanne skurke som Louis XI af Frankrig og andre af samme kaliber?” 

”Ak!” svarede Adepten, ”der er en vis lov om retfærdighed, hvis indsats årsager 

onder for enkeltpersoner, som vi ikke har lov til at modsætte os, fordi dets 

arbejdsmetoder er nødvendigt for forløbets udviklingen. Som kirurgen undertiden 

er nødt til at påføre smerte for at fjerne en kræftknude og redde patientens liv for, 

således er det ofte nødvendigt at rense en nations organisme med henblik på at 

genoprette dets sundhed. Det siges, at onder er velsignelser i forklædning og, at 
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Gud kan udføre Hans hensigt selv gennem instrumenter fuld af ondskab og 

fordærv.” 

”Ikke desto mindre,” indskød jeg, ”ser det ud for mig som om, at I måske blander 

jer i enkelte tilfælde for at beskytte folk fra at begå handlinger af uforsigtighed, 

som vil få dem til at lide.” 

Til dette svarede han: ”Det er rigtigt, at vi kan håndtere menneskeheden, som om 

de blot var automater, og vi kunne få dem til at gøre hvad det passer os, mens de 

stadig forestiller sig, at de fulgte deres egne tilbøjeligheder. Men at gøre det ville 

være i strid med reglerne i vores orden og mod den store lov, for de sidstnævnte 

beslutter, at hvert menneske skal være skaberen af sin egen Karma. Vi har 

tilladelse til at rådgive vores tilhængere, men vi har ikke tilladelse til at blande os i 

deres mentale frihed.” 

”Der er stadig uskyldige mennesker,” fastholdte jeg, ”der må lide for handlinger, 

som ikke udføres af dem selv, der var martyrer, og som gennemgik tortur og død 

for nogle gode forårsager skyld. Hvorfor hjalp I ikke med at gemme dem. Hvorfor 

tillod I det? Hypatia blev revet i stykker af den fanatiske hob, eller Jeanne d'Arc, 

der døde en forsmædelig død på bålet?” 

”Sådanne mennesker vil få deres belønning. For blodet fra en martyr nærer frugt i 

overflod. Deres fysiske lidelser er som intet i sammenligning med den glæde, de 

fortjener. Intet er ubrugeligt, selvom I kortsynede dødelige ikke altid kan se brugen 

af en ting. Desuden sker det ofte, at værdige mennesker er gemt på en måde, som 

du synes er mirakuløs.” 

Et stærkt ønske om at blive medlem af Rosenkorsets Samfund opstod mit sind, men 

jeg turde ikke, at udtrykke det. Mesteren læste dog mit sind, og fortsatte med at 

sige: ”Vi accepterer i vores kreds enhver, som har de nødvendige kvalifikationer til 

det, men du vil opdage, at disse kvalifikationer ikke er i alles besiddelse, de ikke 

kan tillægges i henhold til gunst, og det er en velkendt lov der siger, selv blandt de 

laveste kvaliteter af okkultister, at Adepten ikke kan skabes, men at han skal vokse 

til at blive en.” 

”Mester,” sagde jeg, ”ville det ikke være godt for dem, der ønsker at udvikle sig 

åndeligt og blive Adepter, at efterligne din eksempel og vælge nogle afsondret 

steder, hvor de kunne opholde sig uforstyrret og hengive deres tid til tankens indre 



 25 

meditation og koncentration? Jeg ved, at der er i dag er mange mennesker i 

forskellige dele af verden, der tilhører forskellige nationaliteter og med forskellige 

trosretninger, som er blevet overbevist om, at de betingelser, hvorunder de fleste 

mænd og kvinder i vores nuværende civilisation eksisterer og lever i, ikke er 

befordrende for en hurtig opnåelse af en højere åndelig tilstand. De mener, at ting, 

som folk normalt stræber efter at nå i løbet af deres forholdsvis korte levetid på 

denne klode, som for eksempel tilfredsstillelse af stolthed og ambitioner, 

ophobningen af penge, nydelsen af seksuel kærlighed, opnåelse af kropslig komfort 

og nydelse o.s.v., ikke kan være livets sande indhold, men at vores nuværende liv 

kun er en af mange faser i vores evige eksistens, og det jordiske liv kun er et middel 

til ophør, nemlig at give de betingelser, som den guddommelige element, indeholdt 

i ethvert menneske, kan vokse og udvikle sig , hvorved mennesket kan opnå et 

højere liv som dit, som ikke er underlagt forvandlingen og døden, og er derfor er af 

blivende værdi.” 

Adepten, der havde lyttet tålmodigt til min udbrud af entusiasme, smilede og 

sagde: ”Hvis disse mennesker var modne nok til at kunne leve et liv i afsondrethed, 

så lad dem gøre det, men for at gøre det, så er det først og fremmest nødvendigt, at 

de har reel viden. Så længe mennesker bevæger sig alene på grund af tro og 

mening, vil hvert menneskes udtalelser og smag afvige fra de andre til en vis grad, 

og jeg er bange for, at dit foreslåede harmoniske samfund i sidste ende ville vise 

sig at være et meget uharmonisk samfund. 

Jeg er dog ikke i tvivl om, at selv under disse ugunstige regi kunne der være 

betydelig fordel afledt af oprettelsen af spirituelle akademier på afsondrede steder. 

Hvis du havde gymnasier, seminarier, skoler, eller samfund, hvor der kunne 

undervises i sandheden, uden at alle de ledsagende skidt af de videnskabelige og 

teologiske misforståelser og overtro, som er akkumuleret gennem tiderne, ville stor 

fremskridt utvivlsomt ske. Der hvor den nuværende civilisation står nu, er der 

vedtaget to metoder for uddannelse af folket. Den ene er ved hjælp af det der 

kaldes Videnskab, den anden ved hjælp af det der kaldes Religion. For så vidt 

angår videnskaben, er hendes spekulationer baseret på observation og logik. 

Hendes logik kan være god nok, men hendes iagttagelsesevne, hvorpå de 

grundlæggende principper for hendes logik hvile, er begrænset til hendes meget 

ufuldkomne evner af sanselig opfattelse, og derfor er din videnskab udelukkende 

baseret på ydre illusioner, og er derfor en overfladisk og uvirkelig videnskab. 

Kendskab til de indre liv i naturen er langt vigtigere end studiet af ydre 

fænomener. 
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Du må ikke misforstå mig", fortsatte han, da han kunne se, at jeg ikke fuldt ud 

forstod betydningen af hans ord. "Jeg at sige ikke, at din moderne videnskab intet 

ved om naturlove. Hun ved, hvad hun ser og forstår, men kender lidt eller intet til 

de usynlige åndelige årsager, som er de grundlæggende årsager til synlige 

virkninger. Hun kender en masse til de små detaljer i tilværelsen, som er de 

ultimative virkninger af universelt Liv, men hun kender intet til livets træ, den evige 

kilde, hvorfra alle disse forbigående fænomener udgår. 

Hvad angår din moderne teologi, så er den baseret på en hel misforståelse af 

vilkår, der oprindelig var beregnet til at betegne visse åndelige kræfter, som din 

præster og lægfolk nok kan have en rigtige forestilling, men fordi de ikke har den 

åndelige nødvendige beføjelser til at undfange sådanne ting bliver mennesket 

narret, bliver de universelle principper og beføjelser, som er aktive inden for store 

værksted i naturen har i deres forestillinger, indsnævret til personlige og 

begrænset væsener, det guddommelige universelle og uendelige magt, som man 

kalder Gud, er blevet reduceret hos hovederne på de uvidende til en ekstra-kosmisk 

guddom af en slags, der kan blive overtalt af dødelige til at ændre hans vilje, og 

som har behov for erstatninger og suppleanter på denne jord for at udføre hans 

guddommelige love. Din religion er ikke den levende Guds religion, der udfører 

Sin egen vilje, det er en død og magtesløs guds religion, der døde for længe siden 

og efterlod en hær af præster til at træffe afgørelse i hans sted. 

Din teologi bør først og fremmest være baseres på åndelig magt til at opfatte 

sandheden. Men hvor kan man finde en præst, der har en åndelig opfattelse, og 

som vover at stole på sin intuition mere end på dogmer ordineret af hans Kirke? 

Hvis han vovede at have en udtalelse som var hans egen, og hævdede det, ville han 

ophøre med at være en tjener forsin kirke, og blive betragtet som en kætter. I din 

’intellektuelle’ tidsalder er alt overladt til en intellektuel undersøgelse alene; der 

gøres for lidt for at udvikle hjertets intuitive kraft. Konsekvensen er, at din 

nuværende generation er ligesom mennesker der ser på alting ved hjælp af et 

teleskop, og de kan se, men de kan ikke føle og gribe sandheden, og konsekvensen 

er en helt forkert opfattelse af naturen og mennesket.” 
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III. 

Uventede afsløringer. 

I mit sind opstod der en lang række spørgsmål, som jeg ikke kunne finde noget svar 

på: ”Hvad er naturen, og hvad er mennesket? Hvorfor er jeg her i verden? Har jeg 

eksisterede før, og i bekræftende fald, hvor kom jeg fra? Hvad er formålet med mit 

liv, og hvordan vil det slutte?” 

Igen læste Adepten mine tanker og svarede: ”Det dødelige menneske, som du 

kender det, er et intellektuelt dyr, der lever en slags drømmeliv blandt 

drømmebilleder, som han tager for virkelighed. Dett virkelige menneske er et 

himmelsk væsen, en sjæl der for en tid har bolig i en materiel krop. I denne 

organisme finder den åndelige, guddommelige gnist den rette jord til at generere 

og udvikle udødelige mennesker, som det er blevet beskrevet af apostlen Paulus, 

der taler om gnisten af guddommelige bevidsthed som værende sået i fordærv og 

vokset op i uforgængelighed. Dette åndelige menneske findes i ethvert menneske og 

er hans eller hendes personlige Gud og Forløser. Når de processer, der foregår i 

hans usynlige organisme, for et menneske er ukendt, må han have ’energi’ til at 

lede og styre disse processer, og derved kan han lignes ved en plante, som i sin 

vækst er afhængig af de elementer, der ubevidst bringes til den af vinden og 

regnen, eller som findes i dens omgivelser, og planten har hverken magt til at 

forhindre eller til at fremme sin egen vækst. Men når et menneske når til viden om 

sammensætningen af sin egen sjæl, da bliver han bevidst om de processer der 

foregår i hans organisme og lærer at vejlede og kontrollere dem, og han vil på 

denne måde være i stand til at styre sin egen vækst. Han vil blive fri til at vælge, 

eller afvise, de psykiske påvirkninger, der dukker op inden for hans egen sfære, og 

han bliver sin egen herre og opnår så at sige psykisk bevægelse. Derefter bliver 

han så meget bedre end et menneske uden en sådan viden og magt, for hvor et dyr 

kan gå på jagt efter sin mad og vælge eller afvise, hvad det behager, er planten 

lænket til sin plads og helt afhængig af de vilkår, som dette ene sted giver den. Den 

uvidende er afhængig af de betingelser der er beredt for ham, den vidende kan selv 

vælge sine betingelser.” 

”Og hvad vil slutningen og formålet være med dette?” spurgte jeg.  

”Afslutningen på det er, at menneskets sjæl opnår den højeste lyksalighed ved at 

indse, at sjælen selv er alt, og at der ikke er noget ud over den. Målet er, at det 
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dødelige menneske skal blive udødeligt, og et fuldkomment redskab for 

manifestationen af guddommelig visdom.” 

Jeg hørte Mesterens svar, men jeg forstod ikke helt meningen. Hvad kunne ’sjælen’ 

blive, hvor han talte om, at den var lige af så stor som universet, og kunne min sjæl 

have nogen andet vedhæng eller organisme end min synlige, materielle krop? 

Mens jeg var mediterede, bad Adepten mig om at gå med hen til et vindue, hvorfra 

man kunne se det utilgængelige bjerg. Han pegede ud på det og sagde: ”Se der er 

døren, som du kom ind igennem til vores borg; koncentrere nu din opmærksomhed 

på den måde, hvorpå du kom ind og søg med det blotte øje i din sjæl at trænge ud 

til den anden side af bjerget.” 

Det gjorde jeg, og pludselig fandt jeg mig selv stående på den anden side, på det 

sted, hvor jeg havde lagt mig til hvile. Foran mig på jorden lå et tilsyneladende 

livløs menneske udstrakt, og til min rædsel genkendte jeg det som værende min 

egen krop. Ved første øjeblik virkede det som en drøm, men så tænkte jeg ved mig 

selv, at jeg var død. Der var min krop, og alligevel var jeg mig selv, og jeg så mig 

selv som jeg altid havde været, med alle mine organer og lemmer og endda det 

samme tøj som kroppen foran mig bar. Hatten på var trukket over øjnene, og jeg 

forsøgte at løfte den, men jeg kunne lige så godt have forsøgt at løfte det 

utilgængelige bjerg. Der var ingen fysisk styrke i mine arme. Jeg indså, at mit 

nuværende krop bestod af en tilstand af stof der afveg fra det fysiske plan. 

Jeg troede, at jeg var død, og en følelse af vemod kom over mig, tænk, at jeg 

nogensinde havde beboet den nu livløse, grove materiale form. Jeg var så glad for 

at være fri og havde nu intet ønske om at vende tilbage den. Men en indre stemme 

syntes at tale til mig og sagde, at tidspunktet for mit arbejdede i det jordnære 

område endnu ikke var afsluttet, og at jeg skulle vende tilbage. Jeg følte en form 

for medlidenhed medr den hjælpeløse krop, og sympatien som følge heraf skabte 

en stærk tiltrækning. Jeg følte mig draget af dette organ, og var ved at miste min 

bevidsthed, da jeg blev kaldt væk ved at høre Mesterens stemme. Jeg stod som en, 

der vågner fra en drøm, da Adepten igen stod ved min side, og visionen var væk. 

”Ved du nu, min ven, hvad forskellen mellem din fysiske og din psykiske eller 

astrale organisme er? Den guddommelige sjæl har mange vedhæng, hvorigennem 

den kan handle og manifestere sig.” 
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”Men hvorfor,” spurgte jeg, ”er disse ting ikke anerkendt af den almindelige 

videnskab?” 

 

”På grund af selvovervurdering,” svarede Adepten. ”Forskerne afviser sådanne 

spørgsmål som værende uværdig for deres behandling. Fortidens teologers teorier 

var ikke mere tilfredsstillende end disse videnskabsmænds, for de troede - eller 

bekendte sig til den tro - at mennesket var et fuldkomment væsen, med fuldkommen 

fri vilje, og, som en straf for hans senere dårlige opførsel, gjorde at han var på 

denne jord. Desuden var de af den opfattelse, at hvis et menneske førte et fromt liv, 

eller efter at have ført et ondt liv, fik tilgivelse for sine synder og havde Guds gunst, 

at han efter hans død ville blive et himmelsk væsen, der trådte ind til et paradis, og 

levede der til evig tid i en tilstand af uendelig nydelse. 

 

Den gamle sandhed, som var kendt af de gamle, er kun kendt af nogle få mennesker 

i vores moderne tidsalder, nemlig, at mennesket ikke er et færdigt væsen,, ude af 

stand til yderligere organisk udvikling, men at hans krop og hans sind er en stadig 

genstand for forvandling og forandring. Gud i mennesket vil fortsætte med at leve 

efter alle de lavere og ufuldkomne elementer er opløst, og et menneske, i hvem Gud 

ikke eksisterede i en tilstand af guddommelighed, kan ikke træde op i en højere 

tilstand, efter sin fysiske død, som ikke er egnet, og som han ikke var i stand til at 

nå, mens han levede. 

 

Væksten hos hvert kim og hvert enkelt væsen afhænger, så vidt vi ved, af visse 

betingelser. Disse betingelser kan etableres enten ved hjælp af den intellektuelle 

aktivitet, der har beføjelse til at omgive sig selv ved disse betingelser, eller de kan 

være blevet oprettet ved ydre årsager, over hvilken de ikke har nogen kontrol. For 

eksempel kan en plante eller et dyr, ikke vokse, medmindre den modtager mad og 

den stimulus, som det kræver. Intellektet kan ikke udvides, medmindre det er blevet 

fodret med idéer og stimuleret til at assimilere dem; sjælen kan ikke blive stærk, 

medmindre den finder den i de nederste principper. Næring kræves for erhvervelse 

af styrke, og er stimuleret af visdommens lys til at vælge det, som den kræver.” 

 

Her forekom tanken mig igen, hvor behageligt og indbringende det ville være at 

leve i sådan et Rosenkors kloster, hvor alt var gjort behageligt, idet ingen 

forstyrrende elementer var indlagt.  

 

Til dette svarede Mesteren: ”Et element der er nødvendige for udviklingen af styrke 

er modstand. Hvis vi går ind i en af de store fyrreskove i Alperne, eller af Rocky 
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Mountains i USA, finder vi os omgivet af tårnhøje træer, hvis største stammer har 

meget få grene. Op ad stiger de, dækket med en grå bark, nøgen og uden løv. Kun i 

nærheden af toppen, der når ud af de skygger, som de kaster på hinanden, kommer 

grenene frem og spredes op til de højeste toppe, som bølger med deres hoveder i 

sollyset. Disse træer er alle tunge i toppen, og alle har de liv, som de trækker fra 

jorden og luften. Således kan de stå og vokse fra år til år, og nå en moden alder, 

men før eller senere vil der samle sig nogle mørke skyer omkring de sneklædte 

tinder og påtager et truende aspekt, skæret af lynene ses blandt de voksende 

skymasser, lyden af torden høres, og pludselig fejer stormen ned over dalen. Så 

begynder ødelæggelserne. Disse toptunge træer, der kun har lidt styrke i deres 

fødder, bliver mejet ned af vinden som stængler af halm på en hvedemark, og der 

ligger de, række pår række, der tumlede over hinanden i deres fald, og deres ’lig’ 

belaster bjergsiderne. Men på kanten af skoven, og uden for selve skoven, er der 

stadig her og der nogle ensomme fyrretræer, som stormen ikke kunne gøre nogen 

skade. De har på grund af deres stilling været udsat for vind og vejr hele deres liv, 

de har vænnet sig til det og vokset sig stærke. De er ikke blevet beskyttet og ligget i 

læ af deres naboer. De er ikke toptunge, for deres store stærke grene voksede ud 

fra stammen et par meter over jorden og fortsætter op til toppen, og deres rødder 

er vokset ned gennem sprækker i klipperne, og holder fast i dem med et fast greb. 

De mødte modstand i deres ungdom, og ved at modstå, fik de deres styrke. 

 

Men ikke kun på det fysiske og det intellektuelle plan, men også i det rige 

følelsesplan,  hersker den samme lovgivning, for han der ønsker at udvikle styrke, 

skal ikke være bange for modstand. Han skal opnå styrke. Han må være rustet til at 

møde vinden af de lavere følelser, og ikke blive omstyrtet, når storme lidenskab 

opstår. Han må tvinge sig til at forblive i kontakt med det, der ikke er efter hans 

smag, og endda harmonisere med det, der forekommer fjendtlig, for det er i 

virkeligheden hans ven, fordi det kan bringe ham styrke. Han må lære at bære 

bagvaskelse og fjendskab, misundelse og modstand, han må lære at udholde 

lidelse, og vurdere livet på dets sande værdi. De modsatte påvirkninger, som han 

har været udsat for, kan medføre en storm der raser igennem hans hjerte, men da 

han har fået magt til at beordre stormen til at ophøre og sige: jeg er stadig! 

Derefter vil de første glimt af den opgående sol vise sig i hans hjerte. Han vil nu 

være tilfreds med at leve, og han vil finde en uudtømmelig kilde til glæde, ukendt 

for dem, der lever et liv i sansernes verden. Fremover vil han ikke spekulere 

eftertænksomt over sandheden, for han vil se den klart i hans eget hjerte. Fremover 

vil han ikke være forpligtet til at blive udsat for storme, men søge ly et roligt sted, 

ikke fordi han er bange for at storme kan gøre ham noget ondt, men fordi han 
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ønsker at bruge sin energi fuldt udviklet af det nyligt vakte åndelige kim, i stedet 

for at spilde den unødigt på passiv flugt.  

 

Hvad mennesketl bør søge er, at styrke hans karakter, som udgør hans virkelige 

individualitet. Altid at holde det i harmoni med loven om guddommelig visdom og 

kærlighed Et menneske uden en stærk karakter er uden sand individualitet, uden 

selvtillid, kun flyttet af de følelser, der opstår i hans sind, og som tilhører beføjelser 

der er fremmed hans guddommelige natur. 

 

Kun efter at have opnået af en vis tilstand af modenhed, bliver livet i  ensomhed, 

isoleret fra påvirkninger, ønskværdig og nyttig, og dem, der går på pension fra 

verden, så længe de har brug for verden, forsøger at stige op til himlens rige ved at 

begynde øverst på stigen. Lad ham, der har brug for verden stadig være i verden. 

Jo større fristelserne er, som han er omgivet af, jo større bliver hans styrke, hvis 

han modstår med succes. Kun den, der kan styre sit sind og inden for sit eget 

mentale sfære skabe de betingelser, som hans ånd kræver, er uafhængig af alle 

ydre forhold og fri. Hos den, som ikke kan udvikle en verden i sin egen sjæl skal 

den ydre verden til for at udvikle sig i hans sjæl. 

Den guddommelige gnist i mennesket eksisterer uafhængigt af betingelserne for 

rum og tid, det er evigt og selv-eksisterende væren. Det kan ikke vredes over 

modsætning eller irriteres ved modsigelse, eller kastet ud i usikkerhed ved sofisteri. 

Hvis det er blevet bevidst om sin egen magt, vil det ikke kræve stimulus som kræves 

af den fysiske organisme, og der ydes af de indtryk, der kommer gennem sanserne 

stier fra den ydre verden, for det er selv samme stimulus, der skaber verdener 

inden for deres egen stof.” 

”Vil du dermed sige,” spurgte jeg, ”at al askese og selvfornægtelse er værdiløst?"” 

Mesteren svarede: ”Det hele afhænger af motivet. Alt hvad egoisten gør for sine 

egne egoistiske fremskridt og udvikling er ubrugelig. Det er gjort på grund af en 

illusion, og øger hans selvovervurdering Men dette vil du forstå, når bevidstheden 

om den guddommelige tilstand vækkes i dig, og du begynder at indse forskellen 

mellem dit sande og dit uvirkelig selv. 

Han, hos hvem dette guddommelige princip nu er vækket, han, som én gang har set 

og oplevet det indre liv, der har besøgt Himmeriget i hans egen sjæl, han, som står 

fast på sine fødder, vil ikke mere få brug for påvirkningerne fra stridende storme i 
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den ydre verden for at få styrke til modstand, ej heller vil han opleve et ønske om, 

at vende tilbage til fornøjelser og blændværket af denne verden. Han gav afkald på 

noget, da han trak sig tilbage til ensomheden, for det skal ikke ses som et udtryk for 

afkald, hvis vi smider en ting, som er en byrde for os. Han kan ikke kaldes en asket, 

for han ikke undergået nogen disciplin eller proces til hærdning, det er ikke en 

selvfornægtende handling at afvise ting, som vi ikke ønsker. Den sande asket er 

ham, der bor i verden, omgivet af dens fristelser, han, i hvis sjæl dyriske elementer 

stadig er aktive, og trangen til at tilfredsstille deres ønsker, og som har midlerne til 

deres tilfredsstillelse, men som ved hans overlegne magt selv erobrer hans 

dyriskhed. At have nået den tilstand, hvor kan han trække sig tilbage fra verden og 

bruge sin energi til beskæftigelsen for og den yderligere udbygning af den åndelige 

magt, som han besidder. Han vil blive fuldkommen lykkelig, fordi det, som han 

ønsker kan han skabe i sin egen indre verden. Han forventer ingen fremtid 

belønning i himlen, for hvad kunne himlen tilbyde ham undtagen den lykke, som 

han allerede besidder. Han ønsker ikke andre goder, men at skabe goder for 

verden. 

Hvis du kunne oprette skoler, hvor intellektuel og åndelig udvikling vil gå hånd i 

hånd, hvor der kunne blive undervist i en videnskab baseret på en sand viden om 

de grundlæggende love i universet, og hvor samtidig mennesket ville blive 

undervist i, hvordan du får herredømmet over sig selv, ville du give verden den 

størst mulige fordel. Sådan en skole ville desuden give enorme fordele for fremme 

af intellektuelle forskning. Oprettelsen af en en sådan skole ville bringe den 

mentale horisont i verden sammen med stjerner af den første størrelsesorden, 

hvorfra stråler af intellektuelle lys ville strømme ned og trænge ind i verden. 

Stående på et langt højere plan end den materiale videnskab i vores tid, vil et nyt 

og langt større område være lagt åben for undersøgelse og forskning på sådan 

skoler. At kende alle de forskellige opfattelser af den højeste accepterede 

myndighed og ikke være bundet af en ortodoks videnskabelig trosbekendelse, og 

som har sin tjeneste gennem resultaterne af undersøgelserne hos den lærde, men 

ikke være bundet til deres systemer med en tro på deres ufejlbarlighed, så ville folk 

kunne tænke frit. Deres skoler ville blive centre for en intelligent, lysende verden, 

og hvis deres selvkontrol ville vokse i lige forhold med udviklingen af deres 

intellekt, ville de snart være i stand til at indtage adeptskab.” 

Adepten havde sagt disse ord med usædvanlig varme, som om han agtede at 

appellere til min sympati og for at tilskynde mig til at bruge mine bestræbelser på 

at etablere sådanne skoler, var der et blik af medlidenhed i hans øjne, som om han 
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overordentlig beklagede tilstanden hos fattige uvidende menneskeheden, hvis 

Karma han ikke havde tilladelse til at blande sig i, i henhold til de fastsatte regler 

for hans orden. Også jeg fortrød min egen manglende evne til at etablere sådanne 

skoler, og for en gangs skyld ønskede jeg, at jeg var rig, så jeg i det mindste kunne 

forsøge med en sådan virksomhed. Men straks så Adepten mine tanker i mit sind 

og sagde: 

”Du tager fejl, det er ikke den mangel på penge, der forhindrer os i at udføre 

denne idé. Det er umuligt på nuværende tidspunkt at finde den rette slags 

mennesker til at bebo skolerne, efter de er etableret. Faktisk ville vi være fattige 

alkymister, hvis vi ikke kunne producere guld i en ønskelig mængde, hvis nogle 

reelle fordele for menneskeheden kunne gennemføres derved, og dette skal jeg 

overbevise dig om, hvis du ønsker det. Men guldet er en forbandelse for 

menneskeheden, og vi ønsker ikke at øge den forbandelse hvorfra menneskeheden 

lider. Fordel guld blandt mennesker, og du vil kun skabe en trang til mere. Giv dem 

magt, og du vil omdanne dem til djævle. Nej. Det er ikke guld, vi har brug for, det 

er mennesker, der tørster efter sand visdom. Der er tusindvis der ønsker viden, men 

kun få, der ønsker visdom. Intellektuel udvikling, Skarpsindighed, listighed, 

snedighed, bliver i dag forvekslet med åndelig udvikling, men denne opfattelse er 

forkert; dyrisk snuhed er ikke intelligens, snuhed er ikke visdom, og de fleste af 

dine lærde mænd er de sidste, der kan bære sandheden. Selv mange af dine 

potentielle okkultister og såkaldte filosoffer har gjort deres undersøgelser alene 

med henblik på at tilfredsstille deres nysgerrighed, mens andre ønsker at snage i 

naturens hemmeligheder for at opnå viden, som de håber at anvende for at nå 

selviske mål. Giv os mænd eller kvinder, som ikke ønsker andet end sandheden, og 

vi vil tage os af deres behov.”  

Her standsede Adepten et øjeblik, og derefter fortsatte han og sagde:  

”Sandelig den skole som jeg drømmer om, er placeret langt væk fra denne jord, og 

alligevel kan den nås uden problemer og uden udgift. Dens munke og nonner er 

steget over selvets sfære. De har et tempel af uendelige dimensioner, 

gennemstrømmet af ånden fra hellighed, som er den fælles besiddelse for alle. Der 

ophører differentieringen af den Universelle Sjæl, og foreningen finder sted. Det er 

et kloster, hvor der ikke findes nogen forskel på køn, smag, udtalelse, og ønsker, og 

hvor ingen er født, eller dør, men hvor de lever som Guds engle, og hver udgør et 

centrum for en kraft til det gode; hver er nedsænket i et uendelig ocean af lys, og 

hver har en mulighed for at se alt, hvad han ønsker at se, at vide alt, hvad han 
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ønsker at vide, vokser i styrke og udvides i størrelse, indtil han omfavner alle og er 

ét med dem.” 

Et øjeblik var det som om Adeptens sjæl var gået og besøgte det salige tilstand 

Nirvana, en tilstand som vi dødelige ikke kan fatte, men snart var lyset tilbage ind i 

hans øjne, og han undskyldte smilende og sagde, at han havde tilladt sig at blive 

ført med af det ophøjede i denne idé. Jeg vovede at sige, at millioner af tidsaldre 

sandsynligvis ville forgå, før menneskeheden ville komme til det pågældende plan. 

”Ak!” svarede han, ”de betingelser, som vores nuværende tilstand pålægger 

civilisationen er nu således, at det store flertal af menneskeheden tvinges til at 

bruge næsten al deres tid og energi i en udadgående retning, i stedet for at 

beskæftige dem med deres indre vækst. Hvert menneske har en vis mængde energi, 

som han kan kalde sin eget. Hvis han afgiver sin energi på det ydre plan, enten for 

at nå sensuelle tilfredsstillelse eller intellektuelle sysler, vil han ingenting have at 

fodre det guddommelige kim i hans hjerte med. Hvis han hele tiden koncentrerer sit 

sind udadtil, vil der ikke være nogen aktiv koncentration af tanke, som er absolut 

nødvendigt for at nå til selverkendelse. De arbejdende klasser, handelens mænd, 

videnskabsfolk, læger, advokater og præster er alle aktivt engageret i ydre 

anliggender, og finder lidt tid til aktiv koncentration af deres evner. De fleste er 

beskæftiget med at løbe efter skygger og illusioner, som i bedste fald kun er nyttig, 

så længe de stadig er der, men hvis nytte ophører, når hjertet ikke længere slår. 

Deres tid og energi bruges til at købe, hvad de kalder ’livsfornødenheder’, og de 

undskylder sig med at sige, at det er deres ulykke at være således anbragt, at de er 

tvunget til at skaffe dem. Naturen er dog ligeglad med vores undskyldninger, loven 

om årsag og virkning er blind og utilgængelige for argumentation. En mand, der 

klatrer over en bjergtop, og falder ned i en afgrund, er lige så meget i fare for at 

brække sin hals, som var han sprunget ned frivilligt.  En mand, som ikke er i stand 

til at gøre fremskridt vil blive efterladt på samme måde som en, der ikke ønsker at 

gøre fremskridt. Men naturen er ikke så grusom som hun synes at være for den 

overfladiske observatør. Alt som mennesket kræver med henblik på at leve er 

faktisk meget lidt, og kan som regel let fremstilles, for naturen har fremlagt rigeligt 

for alle sine børn, og hvis de ikke alle kan få deres egen andel skal der være noget 

alvorligt galt, enten med dem individuelt eller med den sociale organisation som 

helhed. De vil lykkes i deres opgave, før det lykkes dem at få lovgivningen i 

menneskenes verden til at harmonerer med naturens love, og ikke før. Denne 

begivenhed vil finde sted i en fjern,  fjern  fremtid. Vi har ikke tid til at vente på det. 

Lad enhver forsøge på at genoprette harmonien i sin egen individuelle organisme 
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og leve efter naturlige love, og harmonien i den sociale organisme som en helhed 

vil blive genoprettet.” 

Adeptens ord skabte en vis irritation, for jeg elskede livets bekvemmeligheder. En 

ånd af modsigelse opstod i mig og fik mig til at sige: ”Ville du da gøre op med al 

mulig luksus, som på vores nuværende stadium af civilisation er blevet 

fornødenheder. Vil du have os til at vende tilbage til en halv-dyrisk tilstand som 

hos vores forfædre, der levede som vilde i skoven?” 

”Nej på ingen måde,” svarede Adepten. ”Den store mængde af ting, der siges at 

være livsfornødenheder, er kun kunstigt fornødenheder, og millioner af mennesker 

levede og nåede alderdommen, længe før mange af de ting, som vores moderne 

civilisation betragter som absolut nødvendigt, var blevet opdaget eller opfundet. 

Udtrykket ’nødvendig’ har en relativ betydning, og at én konge har en halv snes 

paladser, at én adelsmand har en vogn og fire heste, kan fremstå som meget 

nødvendigt, og en tigger har en flaske whisky, eller til en rig mand en ny 

svalehalepels. At på én gang slippe af med alle sådanne troede fornødenheder, og 

de problemer der er pålagt os for at nå dem, så er den korteste og sikreste måde at 

hæve sig over disse fornødenheder og ikke anse dem for at være nødvendige. Så vil 

en stor mængde af vores energi blive frigjort, og kan anvendes til erhvervelse af 

det, som er virkeligt nødvendigt, fordi det er evigt og permanent, mens det, der blot 

tjener tidsmæssige formål slutter med tiden. 

Der er tusindvis af mennesker involveret i nysgerrige i detaljer med oprettelsen af 

ydre objekter og i at lære de kemiske og fysiologiske processer, der foregår deri, 

og nogle ofre deres sjæl og slukker guddommelighedens gnist i sig selv, ved at 

begå de mest umenneskelige grusomheder på deres medmennesker med henblik på 

at glæde deres videnskabelige nysgerrighed og gøre ubrugelig opdagelser til 

fremme for deres ambitioner, men de har åbenbart ikke det mindste ønsket om at 

kende deres eget virkelige selv, selv om det lader til, at en sådan viden er langt 

mere vigtigt. Moderne videnskab siger, at den ønsker at kende naturens love i alle 

dens forgreninger, og dermed ligner den et kravlende insekt der er faldet over et 

blad  og forestiller sig dermed at have lært træets kvaliteter. Det er helt sikkert et 

privilegium for det intellektuel menneske at undersøge alle afdelinger af naturen 

intellektuelt, men undersøgelsen af ydre ting er kun af sekundær betydning for 

opnåelsen af viden om vores eget indre beføjelser. Alle primære beføjelser handler 

indefra, effekter er sekundære årsager. Han, der mener, at viden om ydre ting er 

vigtigere end viden om Gud, har meget lidt visdom.” 
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”Gud?” udbrød jeg. ”Hvad kan vi vide om Gud? Hvordan kan du bevise, at et 

sådant væsen eksisterer?” 

Til dette svarede Adepten: ”Den øverste ånd, som gennemsyrer, omfatter, og 

trænger gennem alt, er selve essensen, sjælen, og livet i alle ting i universet, fra 

atomet op til hele solsystemet, er hinsides al mental undfangelsen. Hvis han kunne 

gribes af det menneskelige intellekt, skulle intellekt være større end Gud. Der er 

intet andet end Gud, Naturen er i sig selv, kun en manifestation af hans magt. Lad 

intet menneske forvente, at nogen vil vise Guds eksistens for ham, men lad hvert 

menneske forsøge at være sig selv et levende vidnesbyrd om hans tilstedeværelse 

og magt ved at blive gud-lignende og guddommelige ved hans guddommelige nåde. 

Mennesket er bestemt til at genskabe i sig selv det guddommelige billede. Når han 

indser, at det guddommelige ideal er i hans hjerte, vil hans pilgrimsrejse gennem 

mangfoldige inkarnationer være afsluttet, og genstanden for hans eksistens ske. 

Fred være med dig!” 

Netop som Adepten var færdig med denne sætning, hørtes en lyd i luften over vore 

hoveder, som om den var skabt ved bjældeklang af små sølvklokker. Jeg kiggede 

op, men intet var at se. 

"Det er signalet", sagde Adepten, ”til at medlemmerne i vores orden samles i 

refektoriet. Lad os gå og slutte os til deres dem. En forfriskning vil uden tvivl være 

dig velkommen.” 
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IV 

Refektoriet 

Vi trådte ud i korridoren og ind i haven. Palmerne og de eksotiske planter, som vi 

var omgivet af, dannede en stærk kontrast til det underlige og øde landskab, med 

dets marker af is og kratfyrretræer, som jeg havde set før inde i denne fortryllede 

dal. Høje buske af fuchsias vekslede med rosenbuske, og alle var dækket med de 

smukkeste blomster, luften var parfumerede med lugten af mange sorter af 

hyacinter, heliotroper, og andre planter, hvis navne jeg ikke husker. Ikke desto 

mindre var stedet ikke et opvarmet hus, for der var intet anden tag over det end den 

klare blå himmel. Jeg spekulerede på, om haven måske blev opvarmet fra 

underfladen, og den tanke opstod i mit sind, at så meget luksus syntes ikke at være 

i overensstemmelse med det synspunkt Adepten udtrykte ved, at de, der bor inden 

for paradis i deres egne sjæle ikke har brug for ydre sanselig tilfredsstillelse.  

Men igen syntes Adepten at læse mine tanker endnu før den havde fået en bestemt 

form i mit sind, og sagde: ”Vi har skabt disse illusioner på grund af dit besøg og 

gjort dette sted behageligt i enhver henseende Alle disse træer og planter, som du 

kan se kræver ikke gartner og er billige. De koster ikke andet end en indsats fra 

vores fantasi.” 

 

Jeg gik op til en af rosenbuske og brød en af roserne. Det var en virkelig rose, så 

virkelige som jeg nogensinde havde set før, og dens duft var sød, og den havde 

netop udfoldet sine blade i middagssolens stråler. 

”Sandelig,” sagde jeg, ”denne rose, som jeg holder i min hånd, kan ikke være en 

illusion, eller en virkning af min fantasi?” 

”Nej,” svarede Adepten, ”den er ikke skabt af din egen fantasi, men er et produkt 

af fantasien i naturen, hvor processer kan styres af den åndelige vilje hos Adepten. 

Hele verden, med sine solide planeter, dens bjerge af granit, dens oceaner og 

floder, over hele jorden med alle dens mangeartede former, er intet andet end et 

produkt af fantasi hos det Universelle Sind, som er skaberen af alle former. Former 

er ikke noget virkelige, de er blot illusioner eller figurer af stof, en form uden 

indhold er utænkeligt og kan ikke eksistere. Men det eneste stof, som vi ved er det 
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universelle oprindelige element i sagen, udgør substansen af Universelt Sind, 

A'kâsa. Denne del af sagen er usynligt til stede overalt, men kun når det påtager 

sig en vis tilstand af tæthed, og er tilstrækkelig til at modstå gennemtrængende 

indflydelse af det jordbaserede lys, kommer det inden for rækkevidde af din sanse 

opfattelse, og påtager sig for dig en objektiv form. Den universelle kraft 

gennemtrænger alle ting. Styret af den spirituelle intelligens Adept, hvis bevidsthed 

gennemtrænger alle hans omgivelser, skaber det i verdens Sind disse figurer, som 

Adepten forestiller sig, for sfære af Universel Sind er hans egen. Ved en okkult 

proces, som jeg ikke kan forklare for dig på nuværende tidspunkt.” 

 

”Jeg anerkender,” sagde jeg, ”at dette stadig er uforståeligt for mig. Kan et billede 

dannet i dit hoved komme ud af dit hoved og påtage sig en materiel form?” 

Adepten syntes at more sig over min uvidenhed, og svarede smilende: ”Tror du, at 

området i sindet, hvor menneskets liv eksisterer, kun findes i af hans hoved? Jeg 

ville have ondt af sådan et menneske, for han ville ikke være i stand til at se eller 

opleve noget som helst ud over de processer der foregår i den del af hans sind, der 

er indeholdt i hans kranium. Hele verden ville for ham ikke være andet end 

uigennemtrængeligt og uforståeligt mørke. Heldigvis for mennesker, kan det 

enkelte menneske nå så langt som til stjernerne gennem sindet. Han kan nå så 

langt som hans opfattelse rækker. Hans sind kan komme i kontakt med alle ting, 

men de kan være fjernt fra hans fysiske krop. Således modtager hans sind - ikke 

hans hjerne - disse indtryk, og disse indtryk kommer til hans bevidsthed inden de 

når hans fysiske hjerne, der blot er centret, hvor budskaber i sindet, bliver 

modtaget.” 

Efter at have hørt denne forklaring, kunne Adepten åbenbart stadig se nogen tvivl i 

mit sind, så han bad mig se på et magnoliatræ, der stod kort fra os. Det var et træ på 

måske tres fod i højden, og dækket med store, hvide, smukke blomster. Mens jeg 

kiggede på det, begyndte træet at blive mindre og mindre tæt. Det grønne løv 

falmede til en grå farve, så de hvide blomster næppe kunne skelnes fra bladene, og 

blev mere og mere gennemsigtige, og syntes til sidst kun at være spøgelset af et 

træ, og endelig forsvandt det helt af syne. 

”Således,” fortsatte Adepten, ”kan du se, at træet var i mit sind, som det var i dit. 

Vi er bor alle inden for rammerne af hinandens sind, og han i hvem magten til 

åndelige opfattelse er blevet udviklet, kan til enhver tid se billeder skabt i 

erindringen hos den anden. Adepten skaber sine egne billeder, ser almindelige, 
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jordiske liv i fantasien hos andre, enten i naturens fantasi eller i dem, der er skabt 

af andre sind. Vi lever i vor egen bevidstheds paradis, og de objekter som du se, 

findes i vores bevidstheds rige. Men disse områder er ikke små. De kan udvides 

langt ud over grænserne for de synlige objekter omkring os, og fortsætte med at 

ekspandere, indtil de bliver ét med hele universet. 

Fantasiens kræfter er endnu ikke særligt kendte for menneskeheden, ellers ville de 

passe bedre på, hvad de gør. Hvis et menneske synes at have en god eller en dårlig 

tanke, bringer den tanke eksistensen af en tilsvarende form eller kraft inden for 

hans sind, som kan påtage sig tæthed og blive levende, og fortsætte med at leve 

længe efter den fysiske krop hos det menneske der skabte dem, er død. Det vil 

ledsage hans sjæl efter døden, fordi skabelserne er tiltrukket af deres skaber.” 

”Kan da enhver ond tanke eller fantasi om noget ondt, skabe den ondskab og få 

den til at eksistere som en levende enhed?” spurgte jeg. 

”Ikke helt,” svarede Adepten. ”Enhver tanke bringer eksistens til en form eller 

kraft, som vi tror på, men disse ting har ikke liv, før livet bliver tilført dem med 

Viljen. Hvis de ikke modtager liv fra Viljen, er de blot som skygger og forsvinder 

snart. Hvis dette ikke var tilfældet, kunne mennesket aldrig læse om en forbrydelse 

uden mentalt at begå den, og dermed skabe de mest ondskabsfulde Elementaler. Du 

kan forestille dig onde gerninger af enhver art; men, medmindre du har et ønske 

om at udføre dem, får skabelserne fra din fantasi ikke noget liv. Men hvis din vilje 

er så ond, at du ville være villig til at udføre dem, hvis du havde ydre midler til at 

gøre det, så kan det måske være lige så slemt for dig, som hvis du faktisk havde 

begået dem, og du opretter dermed en levende, usynligt ondes magt. Det er viljen, 

der forlener skabelserne af fantasi med livet, fordi Vilje og Liv grundlæggende er 

ens.” 

Da en tvivl opstod i mit sind, fortsatte han: ”Når jeg taler om Vilje som en 

livgivende kraft, taler jeg om den åndelige viljestyrke som er placeret i hjertet. En 

viljestyrke alene udøvet af hjernen, er som månens kolde lys, og som ikke har 

nogen kraft til at varme de former, som dens lys falder på. Livgivende viljestyrke 

kommer fra hjertet, og virker som stråler fra solen, som kalder livet til handling i 

mineraler, planter, og dyr. Det er det, som mennesket ønsker med sit hjerte, ikke 

det, som han blot forestiller sig med sin hjerne, som har virkelig magt. Heldigvis 

for menneskeheden i almindelighed, er denne åndelige magt, som kalder skabelser 

af fantasi, kun i besiddelse af meget få, ellers ville verden være fyldt med levende 
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monstre, som ville fortære menneskeheden. Der er i vores nuværende civilisation 

flere mennesker, der har onde lyster end mennesker, som ønsker det gode, men 

deres vilje er ikke åndelig nok. At være magtfuld, kommer mere fra hjernen end fra 

hjertet, og er derfor normalt kun stærk nok til at skade ham, som skabte den onde 

tanke og at lade andre upåvirket. Således ser du, hvor vigtigt det er, at mennesker 

ikke bør komme i besiddelse af åndelige kræfter, før de bliver dydige og gode.” 

Vi gik ind gennem en gotisk portal i en hal. Lyset faldt gennem fire høje vinduer i 

stuen, som var ottekantet af form. Midt i dette værelse stod et rundt konferencebord 

omgivet af stole, og hjørnerne dannet ved siderne af det ottekantede rum var 

udstyret med møbler af forskellig art. Her var en hel række af Brødrene samlet, 

hvoraf jeg kendte nogle fra billeder jeg havde set i historiske sammenhænge, men 

hvad der overraskede mig først og fremmest var, at der var to kvinder til stede – 

den ene meget høj og værdig af udseende, den anden af mindre statur, men ikke 

mindre ædelt udseende og overordentlig smuk. At finde kvinder i kloster hos 

Brødrene af det Gyldne Rosenkors overraskede mig, og min forvirring blev 

åbenbart set af alle tilstedeværende, men efter at jeg var blevet introduceret for alle 

de tilstedeværende personer - eller, for at udtrykke det mere korrekt, efter at de alle 

var blevet introduceret for mig, for de syntes alle at kende mig og havde ikke brug 

for min introduktion – tog den høje kvinde min hånd og førte mig hen til bordet 

mens hun smilende sagde følgende ord: 

”Hvorfor bliver du så overrasket, min ven, over at se Adepter også bebor 

kvindelige former i selskab med dem, hvis formularer ser ud til at være af en 

mandlig karakter? Hvad har intelligens at gøre med kroppens køn? Kom nu og 

tage denne stol ved min side, og tag noget af denne lækre frug.”. 

Bordet var dækket med en række lækre frugter, hvoraf jeg aldrig havde set nogle 

før, og som ikke voksede i dette land. Det hæderkronede selskab tog plads, og der 

fulgte nu en samtale hvor alle deltog. Jeg har kun alt for stærkt følt mit eget 

mindreværd på dette sted, men hver og en af dem syntes at gøre alt for at berolige 

mig og få mig til forestille mig, at jeg var deres lige. Brødrene og søstrene smagt 

næppe maden, men de syntes at være glad for at se mig nyde den, og faktisk havde 

min morgentur og bjergenes rene luft givet mig en meget god appetit. Den ædle 

kvinde ved siden af hvem jeg sad, lykkedes at få min forlegenhed til at forsvinde, 

og besvarede mine spørgsmål med hensyn til årsagerne til visse okkulte 

fænomener, og lavede et par praktiske eksperimenter for at illustrere hendes 
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doktriner. Følgende kan tjene som et eksempel på de beføjelser, hun havde til at 

skabe illusioner. 

Vi kom til at tale om den uforfærdethed og det uforfærdede mod, som det 

menneske skal have, der ønsker at komme ind på den okkulte forsknings rige: 

”For,” sagde hun, ”hele den elementære verden er, med alle dens uhyrligheder og 

animalske elementer, i modsætning til menneskets åndelige fremskridt, dyrisk. Hvis 

den guddommelige ånd vækkes i hjertet hos mennesket og sender sit lys ind i disse 

dyriske elementer, bliver det stof som disse parasitter lever af, ødelagt, og de 

begynder at rase ligesom andre sultne dyr. De kæmper for deres liv og for deres 

mad, og de er derfor de største hindringer og modstandere på vejen mod åndelige 

fremskridt for mennesket. De bor i de nedre regioner af menneskets sjæl, og er, 

under normale vilkår, usynlig for de ydre sanser, men under visse betingelser kan 

de blive synlige og objektive. De lever i familier, og skaber deres arter ligesom 

vores landdyr. De kæmper med hinanden og æder hinanden op. Hvis et menneske 

har egoistisk begær, som er af en mindre type, bliver det opslugt af nogle større 

lidenskaber, og det viser, at en monster elemental er vokset i hans sjæl og 

fortærede alle de mindre elementaler.” 

Jeg svarede, at det var umuligt for mig at tro, at mennesket en sådan dyriskhed og 

sagde, at jeg ville ønske jeg kunne se en af disse elementaler, og således indse, 

hvad det var. 

”Vil du ikke være bange,” spurgte hun, ”hvis en sådan ond ting skulle vise sig?” 

Jeg begyndte at prale af min tapperhed, og sagde, at jeg aldrig var bange for noget, 

som jeg kunne se med mine øjne og nå med mine hænder, at frygten var resultatet 

af uvidenhed, og at viden fjerner al frygt. 

”Du har ret,” svarede hun, ”men vil du være så venlig at række mig den kurv med 

pærer.” 

Jeg rakte min hånd ud efter kurven med pærer, der stod midt på bordet, og da jeg 

skulle til at gribe den, steg en forfærdelig klapperslange op mellem frugterne, rejste 

sit hoved og lavede støj med sine rangler, som om den var meget stor vred. 

Chokeret trak jeg min hånd til mig, og undgik med nød og næppe dens giftige bid. 

Men mens jeg stirrede på den, rullede slangen igen sig selv op blandt mellem 

pærerne, og dens glinsende skæl forsvandt i kurven, og den var væk.  
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”Hvis du havde turder at tage fat i slangen," sagde den ene af Brødrene, der havde 

overværet scenen, "du ville have opdaget, at den blot var en skygge.” 

”Viljen,”  bemærkede Adepten, ”er ikke blot en livgivende magt, men det er også 

en ødelæggende magt. Den medfører, at atomer oprindelige indsamlet omkring et 

punkt, kan spredes. Det holder dem sammen, eller det kan sprede dem igen, i rum. 

Det er Brahma, Vishnu og Siva i én. Skaberen, Vedligeholderen, og Nedbryderens 

form.” 

”Disse elementaler,” sagde den smukke kvinde, ”mestrer os, hvis vi ikke beherske 

dem. Hvis vi angriber dem uden frygt, kan de ikke gøre os nogen skade. Vores 

tanke er ødelæggende for dem, fordi de er skabelser af vores egne tanke.” 

Samtalen under vores morgenmad vendte sig nu til okkultisme og beslægtede 

emner.  

”Okkultisme og alkymi,”sagde en af Brødrene, ”er på én gang den mest vanskelige 

og den nemmeste ting at forstå. De er faktisk let at forstå, hvis vi kun ser på 

naturens mysterier i lyset af visdom, som hvert menneske er blevet udstyret fra 

naturens side på tidspunktet for hans fødsel. Men hvis der i stedet for solens 

guddommelige visdom, kun det kunstige stearinlys af falsk logik, sofisteri, og 

spekulation af irrationelle uddannelse, er blevet tændt, træder mennesket ud af sin 

naturlige tilstand og bliver unaturlig. Billederne af de evige sandheder - der 

spejlede sig i hans sind mens han var barn og uskyldig, og ikke tilstrækkeligt 

intellektuelt udviklet til at forstå dem - bliver, på det tidspunkt, hvor hans intellekt 

er udviklet, så forvrænget og perverteret af fordomme og misforståelser, at deres 

oprindelige form ikke mere er genkendelige, og i stedet for at se det virkelige, ser 

mennesket kun hallucinationer, som hans fantasi har skabt.” 

”Vil du dermed sige,” spurgte jeg, ”at mennesket måske kan vide noget om 

karakteren af ting, udover det, som er lært ham gennem hans bøger?” 

”Skal barnet bruge en instruktør til, at forklare dets brug af sin mors bryster?” 

spurgte Adepten, som svar på mit spørgsmål. ”Kræver kvæget bøger om botanik 

for at vide, hvilke urter der er giftige, og som er sunde? Disse kunstige systemer, 

der er blevet skabt af mennesket, og som derfor er unaturlige, findes ikke i naturen 

bog. Shakespeare siger, at en rose ville have en behagelig lugt, selv om den blev 

kaldt et andet navn. På nuværende stadium af uddannelse, ved filosoffer naturligt 
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alt om kunstige navne og klassifikationer af ting, men meget lidt om deres indre 

kvaliteter. Hvad betyder det, at en moderne botaniker kender navnet på planter, 

når okkultisten anerkender de medicinske og okkulte egenskaber ved planterne, så 

snart han ser dem? Dyrene har holdt sig naturlige, mens mennesket er blevet 

unaturligt. Fårene behøver ikke at blive instrueret af en zoolog for at søge at 

undslippe, hvis en tiger nærmer sig, det ved uden argumentation, at tigeren er dens 

fjende. Er det ikke mere vigtig for fårene at kende den blodtørstige karakter hos 

tigeren, end at være informeret om, at sidstnævnte hører til slægten Felix? Hvis et 

får ved et mirakel skulle være intellektuel, kan det lære så meget om den ydre form, 

anatomi, og slægtsforskning af tigeren, at de ville miste synet af sin indre karakter 

og blive fysisk ædt af den. Hvor absurd dette eksempel end kan forekomme, er det 

ikke desto mindre en korrekt gengivelse af, hvad der sker i din skole hver dag. Der 

får den opvoksende generation, hvad der kaldes en videnskabelig uddannelse. Det 

de bliver undervist i handler om den ydre form hos mennesket, men synet af det 

virkelige menneske, der indtager denne form, er helt tabt, for hans behov er 

forsømte, han er udsultet, mishandlet, og korsfæstet.” 

”Men,” indvendte jeg, ”er det ikke en stor evne, som det intellektuelle menneske 

har over dyret skabelse, at han har et intellekt, som gør ham er i stand til at forstå 

ting, som dyret blot instinktivt føler?” 

”Sandt,” sagde Broderen, ”men mennesket skal bruge sit intellekt i 

overensstemmelse med sin fornuft. Det er sjælens evne at føle sandheden, medens 

funktionen hos intellektet er at forstå det, der instinktivt eller intuitivt føles af 

sjælen, eller opfattes af de udvendige sanser, som intellektet kun skal handle i 

harmoni med. Derfor vil alle intellektuelle mennesker ikke kun være intellektuelle, 

men ville også være kloge. Men vi ved fra vores daglige erfaringer, at 

intellektualitet ikke nødvendigvis ledsages af visdom, det er ofte dem, der er mest 

snedige som også er de mest ondskabsfulde, og de mest lærde er ofte de mest 

urimelige.” 

”Den første og vigtigste skridt,"”fortsatte Broderen, ”som mennesket skal tage, 

hvis det ønsker at opnå åndelig kraft, er at blive naturlig. Først når han har kastet 

alle sine unaturlige kvaliteter fra sig kan han håbe på at blive åndelig stærk. Hvis 

han skulle blive åndelig, før han bliver naturligt, ville han være et unaturligt 

åndeligt monster. Sådanne monstre har eksisteret og eksisterer stadig. De er 

åndelige kræfter af ondskab som handler gennem menneskelige former. De er 

indviede i Sort Magi, troldmænd og skurke af forskellige art.” 
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”Så formoder jeg,” sagde jeg, ”at store kriminelle til en vis grad er sorte 

magikere.” 

”Ikke nødvendigvis,” svarede Broderen. ”Størstedelen de mennesker der begår 

ugerninger gør dem ikke af kærlighed til det onde, men med det formål at opnå 

nogle egoistiske mål. Skurke, der er på vej til Sort Magi gør ondt, fordi de elsker 

det, på samme måde som dem, som er på vej til sandt adeptskab udfører godt, fordi 

de elsker det gode. Men om mennesket udfører gode eller onde handlinger, 

foranlediger en konstant eller hyppig gentagelse af sådanne handlinger ham til 

sidst til, at udføre dem instinktivt og dermed bliver hans egen natur gradvist enten 

identificeret med det gode eller med det onde.” 

Her begyndte samtalen at dreje sig omkring Hvid Magi og visse tibetanske 

Adepter. Adepten, der for nylig havde besøgt dem, gav en detaljeret redegørelse for 

hans besøg. Hvor mærkeligt det end kan lyde, så er alle detaljerne i anden del af 

vores samtale, forblevet så dybt præget i min hukommelse, at den beretning som 

Adepten aflagde om dette besøg, helt er udslettet fra min erindring, og jeg kan ikke 

huske noget som helst om det. Det er som om erindringen om den, med vilje er 

udryddet fra mit sind. 

Efter vores morgenmad var forbi, overlod Adepten mig til de to kvindelige 

Adepter, og fortalte mig, at han snart ville slutte sig til os igen for, at vise mig sit 

alkymistiske laboratorium. Jeg ledsaget af mine to beskyttere ind i den smukke 

have. 
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V. 

Erindringer fra tidligere liv 

Vi gik gennem en gyde dannet af oleanderbuske i fuldt flor, og ankom til en lille 

rund pavillon der stod på en lille eminence, hvilket gav en smuk udsigt over landet 

og de høje bjergtoppe i det fjerne. Taget på pavillonen blev støttet af marmorsøjler 

omgivet af vedbend, der voksede op omkring søjlerne og næsten dækkede taget, og 

hang med mellemrum ned i det åbne rum. Vi satte os, og efter en kort pause, sagde 

min ven, som jeg vil kalde Leila: ”Jeg skylder dig en forklaring med hensyn til de 

bemærkninger, jeg gjorde, da jeg så din undren over at se det kvindelige køn 

repræsenteret blandt Brødrene af det Gyldne og Rosenkors. Din intuition havde 

ret. Det er vel ikke ofte det sker, at en person opnår adeptskab mens det bebor en 

kvindelig organisme, fordi en sådan organisme ikke er så godt tilpasset som en 

mandlig til, at udvikle energi og styrke, og det er derfor ofte tilfældet, at disse 

kvinder, der har langt fremskreden på vej til at adeptskab skal reinkarnere i en 

mandlig organisme, før de kan nå det endelige resultat. Ikke desto mindre findes 

der undtagelser. Du ved, at organismen hos en mand, ikke er fundamentalt 

forskellig fra en kvinde, og i hvert menneske er de mandlige og kvindelige 

elementer kombinerede. Hos kvinder er de kvindelige elementer ofte i overvægt, og 

hos mænd er de mandlige normalt mest aktive, selv om vi mødes kvinder med en 

maskulin karakter, og mænd, som er af en kvindagtige karakter. I et fuldkomment 

menneske er de mandlige og kvindelige elementer næsten lige stærke, med en lille 

overvægt af mandlige element, som repræsenterer den produktive magt i naturen, 

mens det kvindelige element repræsenterer det formative princip. Denne okkulte 

lov vil på nuværende tidspunkt blive forståelig for dig og føre os dybt ind i 

naturens mysterier, hvis du vil studere harmoniens love. Du vil derefter opdage, at 

Mol er en harmonisk modstykke til Dur, men at den største skønhed kommer til 

udtryk i Dur. Andre og utallige analogier findes, og vi vil overlade det til din egen 

opfindsomhed for at finde dem. 

Hvis du derfor finde en Adept i en kvindelig organisme, vil du have ret i at 

konkludere, at dette er på grund af nogle ekstraordinære forhold og erfaringer, 

hvorigennem sådan en Adept har passeret i løbet af sine sidste inkarnationer. En 

plante i et drivhus vil vokse hurtigere end en, der ikke bliver passet, og ligeledes 

kan ekstraordinære lidelse forårsage den tidlige udvikling af åndelighedens blomst, 

som uden sådanne lidelser måske ville have fundet sted meget senere i nogle andre 

inkarnation.” 
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Denne åbenbaring pirrede min nysgerrighed, og jeg bad kvinden om at fortælle mig 

om hendes tidligere liv, som de var, før hun blev en Adept. 

”Det er nogle gange smertefuldt,” svarede Leila, ”at dvæle ved minderne om 

fortiden, men måske vil vores søster Helen give dig sådan en beretning om hendes 

liv.” 

Helen smilede og sagde: ”Det vil helt sikkert være mig en fornøjelse at give vores 

besøgende en sådan beskrivelse, men mit liv har i sammenligning med dit været 

meget uinteressant.  Hvis du vil gå videre med din historie, vil jeg tilføje mine i 

slutningen.” 

”Meget godt, så,” svarede Leila, ”men for at forenkle tingene, og for at spare tid, 

vil jeg vise dig en billedlige repræsentation i Astralt Lys. Se på bordet foran dig.” 

Jeg så på den polerede overflade af den runde marmor bord der stod i midten af 

pavillonen, og da jeg stirrede på det, var der tilsyneladende på dens overflade et 

levende billede af en slagmark.  Der var de stridende hære kæmper med sværd og 

spyd, mænd på hesteryg og mænd til fods, riddere i glinsende rustning, og menige 

soldater. De døde og sårede dækkede jorden, og soldaterne til venstre begynder at 

vige, mens de til højre rykkede fremad. Pludselig viste der sig i venstre side en 

smuk kvinde, klædt i rustning, der bar et sværd i den ene hånd og i den anden et 

banner. Hendes træk ligner dem hos den kvindelige Adept. Ved synet af hende 

mænd til venstre så det ud til at blive fyldt med styrke, mens deres fjender ser ud til 

at være ramt af frygt. Sidstnævnte flygtede, forfulgt af mændene til venstre, og en 

gjaldende lyd af sejr rejste sig, og billedet forsvandt. 

Nu var der tilsyneladende et andet billede på bordet. Det synes at være det indre af 

en katolsk kirke. Der var en stor samling af kirkens og statens dignitarer, af riddere 

og adelige, biskopper og præster, og et væld af mennesker. Foran alteret knælede 

en rustningsklædt ridder, der synes at være konge, og en biskop, prydet med 

emblemer fra sit embede, satte en gylden krone på hovedet af ham, men ved siden 

af kongen stod igen, en ædelt udseende kvinde, med et sejrssmil over hendes ansigt 

og holdt et banner. En højtidelig musik kunne høres, men da kronen hviler på 

kongen hoved, stod han op, og tusinde stemmer hyldede ham, og billedet forsvandt. 

Det næste billede repræsenterer en fangekælder fyldt med torturinstrumenter, som 

blev anvendt på tidspunktet for inkvisitionen. Der var nogle mænd, klædt i sort, og 
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i deres øjne brændte hadets ild, og der er andre klædt i rødt, de var åbenbart 

bødlerne. Nogle mennesker med fakler viste sig, og i deres midte var Leila bundet 

med kæder. Hun så på mændene i sort med medlidenhed og foragt. De stillede 

hende nogle tåbelige spørgsmål, som hun nægter at svare på, og så begyndte de at 

torturere hende på en meget grusom måde. Jeg holdt mig for øjnene, og da jeg 

kiggede igen, var billedet væk. 

I stedet dukkede et andet billede op. Der var masser af træ, stablet op i en stak. En 

procession dukkede op, ledet af skurkagtige udseende munke og bevogtet af 

soldater. Skarer af mennesker omgiver træstablen, men de gav plads efterhånden 

som optoget nærmede sig. Mellem munke og bødler vandrede Leila, bleg og 

afmagret af tortur og lidelser, hendes hænder er bundet, og et reb er spændt om 

hendes hals. Hun blev bundet til stablen og fastgjort ved en kæde. Hun forsøger at 

tale, men den bedende munke sprøjtede vand ind i hendes ansigt for at tvinge 

hende til at tie. En bøddel tændte ild i træet og det begynder at brænde, flammerne 

rørte den smukke kvinde. Jeg ønskede at se ikke mere, jeg begravede mit ansigt i 

mine hænder, jeg vidste, hvem Leila var. 

Efter jeg var kommet mig over det indtryk, som dette forfærdelige syn havde gjort 

på mig, gav jeg udtryk for min beundring overfor Leila, for hendes tapperhed og 

dyd. Jeg havde altid beundret hende som en historisk karakter, og ønskede at se 

hende portræt. Nu stod hun foran mig, den levende originale, ungdommelig og 

stærk, ædel og smuk, og alligevel, ifølge historien, over 450 år. 

Det er nytteløst at forsøge at skjule en tanke i overværelse af Adepter. Leila læste 

min tanke, og besvarede det. 

”Nej,” sagde hun, ”jeg er meget ældre end du tror. Jeg og du, og vi alle, er lige så 

gamle som skabelsen. Når ånden begyndte at trække vejret efter den store Pralaya 

var forbi, udsendelse af centreret lyset fra Logos, der kaldte verden til eksistens, 

levede vi allerede, og vi vil fortsætte med at leve, indtil dette lys vender tilbage til 

sin kilde. Gud i os kender ingen alder, er evig og uafhængig af tidens betingelser. 

Han vil heller ikke lade vores åndelige organer blive ødelagt af ild.”  

"Men", sagde jeg, "din krop blev ødelagt ved af ilden". 

”Det, der blev ødelagt,” svarede Leila, ”var blot det groveste materiale, indholdet 

af min fysiske opdeling, da ilden fortærede formen, opstod min æterisk form over 
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ilden og røgen, og var usynlig for de fleste der var til stede, og hvis sanser var så 

grove, at de kun opfattede den grov form. Men det var synligt for Adepterne der 

var til stede i deres æteriske former, og som tog sig af mig, og efter en kort periode 

med bevidstløshed vågnede jeg igen til ydre liv. Gradvis blev mine organer hærdet 

igen ved virkningen af de påvirkninger, der hersker i mit nye hjem, og derfor er jeg 

nu så synligt og håndgribeligt for dig, som beboede jeg stadig min materiale 

form.” 

”Så, formoder jeg,” sagde jeg, ”at det astrale legeme hos alle menneskers eller dyr 

kan være så forhærdede, efter at have forladt den fysiske form, at de dødes ånder 

dermed kunne dukke op i en konkret og synlig form.” 

”Det kan gøres, og er formentlig blevet gjort,” svarede Leila, ”af de der udøver 

den nekromantiske kunst. Det kan gøres med jordbundne astrale former hos nogle 

der pludseligt er døde ved ulykke eller drab, men de astrale former hos dem, der er 

døde for længe siden kan de ikke fremkaldes, fordi deres astrale form allerede er 

blevet nedbrudt af påvirkningerne fra det astrale plan. For at muliggøre en astral 

form der kan fortsætte med at leve efter dødsfaldet af den fysiske form, må det have 

opnået åndelig liv mens det levede i den fysiske krop.” 

”Sandelig,” sagde jeg, ”i hvert menneske, som er i den fysiske krop, har den 

astrale form liv.” 

”Sandt nok,” svarede hun, ”men ikke i ethvert menneske er det centrum for liv og 

bevidsthed. Hos almindelige dødelige er livets sæde i blodet, der er indeholdt i 

vener og arterier i den fysiske form, og det astrale form lever kun, så at sige, fra 

genspejlinger af dette fysiske liv. I Adepten er centret for liv og bevidsthed blevet 

etableret i hans sjæls organisme, klædt i den astrale form, og er derfor selvbevidste 

og uafhængig af livet i fysiske krop. Jeg havde allerede under de tidligere 

inkarnationer erhvervet bevidsthed om livet og om ånden. Jeg var på vej til 

adeptskab før jeg blev født i en bondehytte. Under min barndom havde jeg åndeligt 

samkvem med Adepter, selv om jeg ikke kendte dem intellektuelt, fordi min 

intellektuelle aktivitet var resultatet af min fysiske opdeling, så det var ikke 

tilstrækkeligt fuldkommen til at forstå, alt som min ånd opfattede. Men, lad os 

slippe disse metafysiske spekulationer, da jeg din hjerne er træt, og som stadig er 

svære at forstå, da der ikke er nogen regler uden nogle undtagelse, og naturens 

love er ansvarlige for at producere endeløse arter.” 
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”Mange tak for jeres venlighed i at give mig så meget information,” sagde jeg, 

”men tillad mig at stille endnu et spørgsmål. Hvad var det for stemmer som du 

hørte og genfærd du så. Var det virkelig det ærkeenglen Michael, der gav dig din 

mission? Og hjalp dig til din sejr?” 

”Nej,” var svaret. ”Engle griber ikke personligt ind i verdslige anliggender; 

åndeligt udviklede mennesker blev påvirket af en af vore brødre, som tidligere var 

en stor kriger, oh hvis magt tog form i mig selv som en ridder, der repræsenterer 

ærkeenglen, for hvem jeg altid havde en stor agt, og hvis billede var forrest i mit 

sind. . . Men se. . . . ” 

Til min store forbavselse Leila blev pludselig forvandlet til den lysende form af en 

ridder i en strålende rustning, der lyste som solen, så jeg var nødt til at holde mig 

for øjnene af frygt for at blive blændet. Genfærdet forsvandt på få øjeblikke, og 

Leila stod der igen i hendes tidligere form. 

Jeg havde i lang tid betragtet den anden kvindelige Adept, og det forekom mig, 

som om jeg havde set hende et eller andet sted før, måske i mine drømme. Ja, jeg 

huskede, at da jeg var barn, havde jeg engang en vision. Mens det var i en tilstand 

mellem sovende og vågen, da forekom det mig, som om en engel eller et 

overjordisk væsen, klædt i hvidt og som holdt en hvid lilje i sin hånd, svævede i 

luften over mit hoved, og rakte sin lilje imod mig. Hvor ofte havde jeg ikke bedt i 

mit hjerte om, at se den smukke form igen, og nu, hvis jeg ikke tog fejl, var denne 

kvinde den form, jeg havde set i min drøm. 

Hun var af meget stor skønhed, hendes lange, sorte, krøllede hår dannede en stærk 

kontrast til hendes glatte, hvide og flagrende kappe, som dækker hendes form med 

yndefulde folder. Hendes ansigtshud var bleg og fin, hendes profil var ren græsk, 

hendes mørke øjne syntes at trænge ind til den inderste kerne af min sjæl, og der 

tænde et bål af ren kærlighed og beundring uden iblanding af dyriske elementer. 

”Mit liv,” sagde Helen, ”var af ringe betydning. Jeg blev født i St. Petersborg, og 

min far var officer i den kejserlige hær. Han døde, mens jeg var meget ung, og 

efterlod sin familie i stor fattigdom. Ud over selskabet med min mor, min familie, 

og en lærer, var der intet der trak mig mod jorden Mit sind udfoldede sig og 

svælgede i overjordiske Glæder. Jeg elskede poesi, og jeg elskede at se skyerne 

sejler på himlen, og i dem se genstande af skønhed. Jeg levede i ånden med heltene 

fra fortiden. Men udviklingen af min fysiske form kunne ikke holde trit med 
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udfoldelsen af sindet, kulde, sult, og ønsker om dets hurtige opløsning Efter at have 

nået mit attende år forlod jeg min spildte, brystsyge form, og blev venligt modtaget 

af Brødrene.” 

Hendes beskedne fortælling fyldt mit hjerte med skam. ”Og var der ingen,” sagde 

jeg, ”blandt dit lands folk der var intelligent nok til at opfatte din ånd og give dig 

støtte?” 

”De rejste en dyrt monument til min erindring,” svarede hun, ”efter min krop var 

bukket under. En del af de penge der blev brugt på det, ville have foreskaffet mig 

ivsfornødenheder til at forlænge mit liv. De, der kendte mig, mens de beundrede 

mine digte og mine talenter, var fattige som mig selv. Men lad det nu være. De 

betingelser, hvorunder mennesker lever, er virkningerne af tidligere erhvervede 

Karma. Min fattigdom og lidelse var mine fortjeneste. Jeg har grund til at være 

godt tilfreds med mit liv.” 

Mens kvinden talte, betragtede jeg hendes ansigtstræk. Var det virkelig hende, der 

havde vist sig for mig for år tilbage i en drøm? Var det hende, der vinkede med 

liljen, som for at bringe en velsignelse? Var den magnetiske strøm, som syntes at 

strømme igennem dette symbol ind i dybet af mit hjerte, kaldet til et højere liv i 

aktivitet? Kunne dette tilfælde have været en drøm? Havde det ikke fyldt hele mit 

væsen med lykke på det tidspunkt, da det skete? Er mindet ikke endnu dybt 

indgraveret i mit hjerte, efter tusindvis af andre drømme har klinget? 

Helen rejste sig, og da hun gik ud gennem et af de åbne rum mellem søjlerne, brød 

hun en hvid liljeblomst, som voksede tæt ved muren. Den gav hun til mig, og 

sagde, ”Hold ved denne blomst, og den vil ikke falme som en drøm, og når du ser 

den vil du vide, at jeg ikke er en hallucination.” Jeg takkede hende og bad hende 

om at blive min beskytter i fremtiden, som hun havde været i fortiden. Til dette 

svarede hun: ”Vi kan kun hjælpe dem, der beskytter sig selv. Vi kan kun påvirke 

dem, der er parat til at modtage vores indflydelse. Vi kan kun nærme os dem, der 

åndeligt har tilgang til vores egen sfære. Lyset er åbent for alle, men ikke alle er i 

stand til at se det. Sandhedens evige kilde er uudtømmelig og universel, men dem, 

som åbner deres hjerter for lysets sandheder er få. Søg at hæve dig over den sfære 

af selviskhed, og du vil være i selskab med dem, der har afkastet deres dyriske 

elementer og lever i ånden.” 
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Da kvinden færdig med at tale, henvendte en anden Adept sig i pavillonen. Han var 

en mand af mindre statur, men med et meget intellektuelt udtryk i i ansigtet, som 

på én gang antydet, at han var en Mester. Hans hoved var næsten skaldet og på 

toppen viste sig en meget bemærkelsesværdig dannelse af hans kranium, på hver 

side var der gråt hår, og jeg genkendte ham straks efter et billede jeg havde tit 

havde set, og hvis tilstedeværelse jeg ofte havde følt, og som jeg vil kalde 

Theodorus. Han havde været en stor Adept og Rosenkreuzer under hans jordiske 

liv. han havde været en stor læge, og udførte mange vidunderlige helbredelser. Han 

havde været en stor alkymist, og kendte hemmelighed om Korset og Rosen, om den 

Røde Løve og den Hvide Ørn. 

Da han trådte han meddelte, at Imperator var blevet kaldt væk til at deltage i nogle 

vigtige anliggender i forbindelse med politik på det helt jordnære plan. Han 

jocularly bemærkede, at han var gået til at forhindre en bestemt statsmand fra at 

begå en handling imbecilitet, der ville, hvis han ikke kunne standse det, produktiv 

en stor krig. Han blev derfor deputed af Imperator at vise mig den alkymistiske 

laboratorium og til rette nogle af mine fordomme i forhold til alkymi. Jeg var 

temmelig tilbageholdende med at forlade tilstedeværelsen af de damer, og jeg ville 

have været villig til at dø på det tidspunkt at gøre det muligt min sjæl til at forblive 

i deres tilstedeværelse, men jeg kunne ikke med sømmelighed afvise invitationen. 

Damerne tilladt mig at gå på pension, og jeg gik med Theodorus i haller klosteret. 
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VI 

Den alkymistiske laboratorium 

 

Vi gik gennem en smuk og bred korridor, på hvis sider der stod fint udførte 

marmor statuer, der repræsenterede guder og gudinder fra oldtiden, og buster af 

heltene fra gamle dage. ”Disse statuer,” bemærkede min kammerat, 

”repræsenterer de elementære principper og naturens kræfter, og de blev derfor 

personificeret ved de gamle for at bringe egenskaberne i disse principper inden for 

det modtagelige sinds kraf. Ingen af de gamle grækere og romere, undtagen de 

mest uvidende, har nogensinde troet på, at Zeus var Pluto, Neptun, o.s.v., var 

eksisterende personligheder og heller ingen tilbad dem nogensinde som sådan. De 

var blot symboler og personifikationer af formløse beføjelser Ligeledes er ethvert 

menneskes form og krop ikke det rigtige menneske, det er blot et symbol og en 

personifikation af karakter og egenskaber hos det virkelige menneske, en form, 

hvor tankerne hos det virkelige menneske har fundet deres ydre udtryk. De Gamle 

vidste disse ting.” 

 

Vi trådte ind i en cirkulær hal i form af et tempel. Det havde ingen vinduer, men fik 

sit lys fra en kuppel af klart glas. Højt over vores hoveder, under kuplen, var en 

stor sammentvundet dobbelt trekant lavet af guld og omgivet af en slange der bed 

sig selv i halen. Midt i rummet, og lige under dette tegn, stod et rundt bord med 

hvid marmor top, og i midten af det var der en mindre repræsentation af 

ovenstående figur, udført i sølv. Væggene var prydet med bogreoler, hvori der lå et 

stort antal bøger om alkymi. På den ene side af rummet var der en slags alter, 

hvorpå der stod en brændende lampe. Et par digler, et par flasker på et bord, og 

nogle lænestole afsluttede møblerne i rummet. 

 

Jeg kiggede rundt, og forventer at se nogle ovne, komfurer, retorter, samt andre 

redskaber, som for eksempel er beskrevet i bøger om alkymi, men kunne ikke se 

nogen. Min ledsager læste mine tanker, og sagde leende: ”Forventede du at finde 

et apotek?  Dette udvalg af flasker og krukker, af ovne, komfurer, retorter, 

morterer, filtre og sier, destillation, rensning og raffinering apparater, o.s.v., der 

er beskrevet i bøger om alkymi, er intet andet end pjat, skrevet for at vildlede den 

egoistiske, og for at forhindre dem i at få del i mysterier, som de ikke er egnet til at 

modtage. Den sande alkymist kræver ingen ingredienser til hans processer, 
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sådanne som han kunne købe på et apotek. Han finder de materialer som han har 

brug for i sin egen fysik. De højeste processer i alkymi kræver intet mekanisk 

arbejde, de består i rensning af sjælen, og forvandlingen af det animalske 

menneske til et guddommeligt væsen.” 

 

”Men,” sagde jeg, ”behandlede de gamle alkymister ikke virkelige metaller og 

omdannede dem til en højere orden?” 

 

Til dette svarede Theodorus: ”De usynlige principper, som mennesket består af 

kaldes hans metaller, fordi de er mere varige end kød og blod. Metallerne, der er 

dannet af hans tanker og ønsker, vil fortsætte med at eksistere efter elementernes 

død, der udgjorde hans fysiske krop, og er blevet opløst. Menneskets dyriske 

principper er uædle metaller, og de skal ændres til ædlere metaller ved en 

transformation af hans laster, indtil de passerer gennem alle farver og forvandles 

til guld af ren spiritualitet. For at opnå dette er det nødvendigt, at de groveste 

elementer i hans astrale form dør og rådner, så ånden på den baggrund kan 

trænge gennem den hårde skal, og kalde det indre menneske til live og aktivitet.” 

 

”Så alle de alkymistiske recepter, som vi finder i bøger, skal kun tages i overført 

betydning, og har intet at gøre med materiale stoffer, såsom salt, svovl, kviksølv 

o.s.v.?” 

 

”Helt således er det ikke,” svarede Adepten. ”Der er ingen hårde linjer der 

adskiller de forskellige riger i naturen, og handlingers love der manifesteres i ét 

rige, finder sine analogier i andre riger. Processerne finder sted på de åndelige 

planer også, og tager plads i det astrale. Naturen er ikke, som din videnskabsfolk 

synes at mene, et sideområde af fundamentalt forskellige objekter og elementer. 

Naturen er en helhed, og alt i organismen handler og reageret på alle andre ting 

heri. Dette er en kendsgerning som de gamle alkymister kendte til, og som moderne 

kemikerne ville gøre godt at huske, for vi finder allerede i bogen af Zohar følgende 

passage, som jeg råder dig til at notere i din bog, så du ikke glemmer den: Alt, der 

eksisterer på Jorden har sin æteriske modstykke over Jorden (det vil sige, i den 

indre verden), og der er intet, hvor ubetydeligt det end kan forekomme i verden, 

som ikke er afhængig af noget højere (eller mere indvendig); så over de lavere 

deles handlinger, præsiderende højere dele som reagerer på det.” 

”De gamle undervist i,” indskød jeg, ”at mennesket, der er en lille verden, er 

sammensat på en måde, der svarer til den store verden.” 

http://www.sacred-texts.com/sro/wta/errata.htm#0
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”Det er sandt,” sagde Adepten, ”men du bør ikke blot se den som en teori, men se 

at i dig selv findes et univers med alle sine beføjelser, himmel og helvede, engle og 

djævle, og alle rigerne med deres indbyggere, og du kan kalde dem til liv. Du er 

Gud og skaber i dit eget univers. Du skaber konstant en verden med former, der 

kommer til live ved dine tanker, og du indgyde dem med dit liv ved hjælp af viljen. I 

hvert menneske findes de essenser, der udgør mineral-, plante-, dyre- eller 

menneskeriget. Hvert menneske indeholder beføjelser, som kan udvikles til en tiger, 

en slange, en høg, en drage, øen vismand eller en skurk, en engel eller djævel, til 

en Adept eller en Gud. De elementer, der er skabt til at vokse skal udvikles til at 

blive menneskets alter ego og udgør hans ”selv”. Kig på det dobbelte 

sammentvundne trekant over dit hoved, den repræsenterer makrokosmos med alle 

de kræfter, der er indeholdt heri, et samvirke og en forening af ånd og materie 

inden for evighedens endeløse cirkel. Kig på de mindre symboler på bordet foran 

dig, de repræsenterer de samme elementer i Menneskets forfatning. Hvis du kan 

bringe de dobbelte sammenflettede trekanter til live i din egen krop i harmoni med 

de eksisterende i universet, vil naturens kræfter blive dine, og du vil være i stand til 

at vejlede og kontrollere dem.” 

Jeg tænkte på karakteren af de mange forskellige ingredienser og om de var 

nødvendige for at lave et alkymistisk eksperiment, og på måden de skal være 

blandes, men Theodorus opfattede min tanke og svarede: 

”Den universelle proces, hvor i alle livets processer finde sted, er udfoldelsen af 

livet. Han, som kan vejlede og styre livsstrømmen er en alkymist. Han kan skabe 

nye former og øge indholdet af disse former. Kemikeren skaber ikke noget nyt, men 

danner blot nye kombinationer af stofferne. Alkymisten får stoffet til at tiltrække 

tilsvarende elementer fra det usynlige ’lager’ i naturen, og til at vokse. Kemikeren 

behandler sagen, hvor princippet om liv er inaktive, d.v.s., hvor det blot viser sig 

som mekanisk eller kemisk energi. Alkymisten behandler princippet om liv, og får 

levende former til at komme til live. Kemikeren kan forvandle svovl til usynlige 

gasser og forårsage, at gassen bliver til svovl igen, og svovlet opnået ved 

slutningen af forsøget vil være lige så meget i mængde, som det var i begyndelsen, 

men gartneren, der sætter et frø i jorden, og forbereder de nødvendige betingelser 

for det, får frøet til at vokse til et træ, er en alkymist, fordi han kalder noget til live, 

som allerede var i det færdige frø, og ud af et frø han kan således få tusinder af frø 

af samme slags.” 
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”Men,” indvendte jeg, ”det siges, at filosoffer havde magt til at forvandle jern, 

sølv, eller kviksølv til guld. Der findes ikke guld i rent sølv eller kviksølv. Hvordan 

kunne de skabe noget til live som ikke eksisterede?” 

Den indviedes smilede og sagde: ”Gennem dine læber taler de lærdes uvidenhed. 

Deres moderne civilisation, som ikke kan se sandheden, fordi de har skabt et bjerg 

af misforståelser og videnskabelige fordomme, som nu står mellem sig selv og 

sandheden. Lad mig endnu engang fortælle dig, at naturen er en enhed, og at hver 

partikel af stof, selv de mindste, derfor er en del af naturen, hvor mulighederne for 

det hele er skjult. Hvert et støvfnug kan under gunstige forhold udvikle sig til et 

univers, hvor alle de elementer, som findes i naturen, kan findes. Grunden til, at 

jeres videnskabsfolk ikke er i stand til at forstå denne sandhed er, fordi deres 

grundlæggende læresætninger om forfatningen af stof og energi er helt forkerte. 

Dualismen i din teologi har været årsag til utallige elendigheder, der skaber en 

vedvarende strid mellem Gud og Djævelen. Polyteisme inden for videnskaben 

blænder øjnene og holder dem i uvidenhed. Hvad ved du om de egenskaber af 

afgørende betydning? Hvad ved du om forskellen mellem stof og energi? Alle de 

såkaldte "simple stoffer" der erkendt af din videnskab er oprindelig vokset ud af ur-

stoffet. Men dette ur -stofer er Enhe, det er kun En. Derfor kan én partikel under 

visse forhold vokse til guld, under andre betingelser producere jern, under andre 

kviksølv o.s.v. Dette er, hvad de gamle alkymister mente, da de sagde, at hver af de 

syv metaller indeholder frø af andre syv, og de lærte også, at med henblik på at 

forvandle et legeme til et andet, skal legemet der forvandles først reduceret til sin 

Prima Materia.” 

”Men,” fortsatte han, ”Jeg kan se, at du er ivrig efter at få sandheden om disse 

lærdomme til at fremgår ved et eksperiment, lad os derfor se om det er muligt at vi 

kan lave guld ud af dets frø.” 

Uden at rejse sig fra den store lænestol, hvor Theodorus blev siddende, bad han 

mig om at tage en af diglerne på bordet og se om den var tom, og sætte den på en 

trefod over flammen der brændte på alteret. Jeg gjorde som anvist. Han sagde: 

”Tag nu nogle af de Sølvmønter, som du har i lommen, og kaste dem ind i 

digelen.” Jeg tog syv stykker, som jeg havde med mig, og gjorde som han sagde. 

Efter et par minutter begyndte de at smelte, og efterhånden som jeg så sølvet i 

digelen var blevet flydende, sagde jeg Adept, at det var smeltet. Han pegede på en 

lille flaske der stod på bordet, og som indeholdte noget rødt pulver, og bad mig om 

at tage noget af det røde pulver og kaste det ind i digelen. Der lå en lille sølvske på 
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bordet, og med denne tog jeg hvad der syntes at være omkring en eller to kerner af 

rødt pulver fra flasken, og ville kaste den ind i digelen, men Theodorus stoppede 

mig og sagde, at det var for meget pulver, og det bør ikke spildes. Han bad mig om, 

at hælde pulveret tilbage i flasken og tørre skeen med et stykke papir, og derefter 

kaste papiret i digelen. Mængden af det pulver der lå de skeen efter jeg havde hældt 

det tilbage i flasken var så minimalt, at det næppe var synligt, men alligevel, jeg 

gjorde som han fortalte mig, og kastede det lille stykke papir i det smeltede sølv. 

Straks brændt papiret, og det smeltede metal begyndte at skumme, så jeg var bange 

for, at det ville løbe over siderne af digelen, men hver boble brast, da det nåede 

toppen, og fremviste de smukkeste farver. 

Denne leg varede omkring femten minutter, da det holdt op med at koge, og de 

skummende masse sank tilbage til bunden af diglen. Theodorus bemærkede, at det 

var blevet roligt, og han bad mig tage diglen fra ilden og hælde indholdet ud på 

marmorpladen. Jeg gjorde som han fortalte mig, og straks blev massen fast, og 

syntes at være det fineste guld. 

”Tag dette guld med dig,” sagde Theodorus, ”og lad det blive undersøgt, så vil du 

blive overbevist om, at du ikke har været offer for en hallucination.” 

Jeg var meget forbavset, og tænkte, hvor meget folk ville give for at stifte 

bekendtskab med dette hemmelige denne røde pulver. Jeg ville gerne spørge 

Adepten hvordan dette pulver var lavet, men jeg turde ikke spørge højt, fordi jeg 

var bange for, at Theodorus skulle tro, at jeg ønskede at kende hemmeligheden 

med henblik på at berige mig selv. Men Adepten læste igen mine tanker og sagde: 

”Hemmeligheden om, hvordan dette røde pulver beredes kan ikke forklares for 

mennesker før de er blevet mere åndelige, fordi det er en hemmelighed, hvis viden 

skal være praktisk erhvervet. Hvordan kan vi lære menneskeheden at få beføjelser, 

som de ikke besidder, og som de ikke engang kender eksistensen af? Alligevel 

findes stoffet i latent tilstand i ethvert menneske organisme. 

Det ville være dumt at antage, at guld kan være lavet af ethvert andet stof end guld, 

men hvert stof indeholder kimen til guld i sin egen oprindelige tilstand. I det 

alkymistiske laboratorium bliver natur-svovlkis og andre stoffer af jern til guld i 

løbet af tiderne, fordi princippet om guld i deres oprindelige element voksede ved 

påvirkningen af naturens livsprincip, og bliver til sidst synligt guld. Denne proces, 

som det kan kræve den ubevidste karakter millioner af år at udrette, kan ske ved 
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hjælp af naturen på et par minutter, hvis viljestyrken er styret af den spirituelle 

bevidsthed og intelligens Adepter. Det er lige så umuligt at lave guld ud af noget, 

der ikke indeholder guld, som det er umuligt at lave et æbletræ vokse ud af en 

kirsebærsten. Men hvis vi ønsker at se et æbletræ vokse ud af et frø, vil vi ikke 

indsætte det i et hul boret ind i en klippe, men vi vælger et ordentligt stykke jord, 

hvor det kan vokse ved hjælp af sollys og fugt. Ligeledes, hvis vi ønsker at lave guld 

ud af 'sæd-princippet af guld, skal vi tilføje den rigtige jord som det kræver, og 

denne jord er det røde pulver lavet af, som indeholder livsprincippet for skabelsen 

af guld. Vid, at der ikke er nogen 'dødt' stof i universet, og at selv en sten eller et 

metal indeholder liv i en latent form. Hvis livsprincippet inden for et sådant stof 

bliver aktiv, stof, vil dette begynde at danne og producere forskellige farver, som 

du så det i digelen. Hvis massen var kold og solid, ville kraften til langsomt trænge 

ind under overfladen af metallet, men alligevel, transmutation ville gradvis finde 

sted, men i den smeltede masse bliver liv-givende stof grundigt blandet med metal, 

opkogningenfinder sted, og transmutationen er hurtigt udført. 

Hvorfor skulle vækst og udvikling og transmutation af form kun være mulig i det 

vegetabilske rige og dyreriget. Det er ligeledes muligt i mineralriget,? Den eneste 

forskel er, at i det første sker det inden for tilstrækkelig kort tid, til at kunne 

observeres af mennesket, mens disse processer i sidstnævnte foregår meget 

langsomt, og mange generationer af mennesker kan være døde, før der kan ses 

nogen fremskridt i væksten af metaller. 

Frøet til produktion af planter vokser i planterne selv; frø til produktion af dyr 

vokser i dyr; frø til fremstilling af metaller ligger i metallerne Det er ikke nok blot 

at smelte et metal. For at få det til at vokse, skal det gøres til genstand for liv. Dette 

gøres ved tilsætning af det røde pulver, hvoraf en næsten umærkelig mængde er 

tilstrækkeligt til at forårsage vækst af en stor mængde guld. De få atomer af pulver, 

som du har brugt var nok.” 

Jeg kiggede på det guld, som nu var blevet kold nok til at blive håndteret, og også 

efter dens overflade var der nogle små røde perler som rubiner, som syntes at 

antyde, at de var dele af det røde pulver, som ikke var blevet absorberet af den 

smeltede masse. 

”Mester!” udbrød jeg, ”lær mig denne hemmelighed, og jeg lover dig, at jeg aldrig 

vil bruge den viden der er opnået for nogen selviske formål uanset hvad. Jeg har 

lært nok til at vide, at verdslige ejendele og rigdomme er ubrugelige med henblik 
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på åndelig udvikling, og at de i sandhed er de største hindringer, som kan sættes i 

vejen for dem, der ønsker at gøre fremskridt. Jeg kun ønske om at kende sandheden 

af hensyn til sandheden, og ikke med henblik på at indhente en selvisk fordel. Lær 

mig disse hemmeligheder, og jeg vil glemme mig selv, og bruge mit liv til gavn for 

menneskehedens universelle broderskab.” 

”Meget vel,” svarede Adepten. ”Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at vise dig vejen, 

men du skal selv gå. At lære dig hemmeligheden om hvordan man laver guld er 

identisk med at undervise dig i alle hemmelighederne i naturen, og dens modstykke, 

mikrokosmos i mennesket. Dette kan ikke gøres på et par timer, eller inden for et 

par dage, og det ville være imod reglerne at fastholde dig her længere end efter 

solnedgang. Men for at få dig til at studere denne videnskab, alkymi, vil jeg låne 

dig en bog, som du kan læse og studere, og hvis du holder din intuitive evner åbne 

og dit sind uformørket, vil jeg usynligt være i nærheden af dig og hjælpe dig til at 

forstå betydningen af de hemmelige symboler deri.” 

Med disse ord rakte Theodorus mig en bog, der indeholder en række farvede 

illustrationer med symboler og tegn. Det var en gammel bog, og dens titel var 

”Rosenkreuzernes hemmelige symboler fra det 16.- og 17. århundrede.” 

”Størrelsen af bogen,” fortsatte Adepten, ”gør det snart ubelejligt for dig at bære 

den på din nedstigning fra bjerget, men jeg vil sende den til dit hotel i landsbyen, 

hvor du vil finde den ved din ankomst.” 

Jeg takkede Adepten, og så endnu engang på den mystiske bog. Jeg kiggede på 

titlerne på siderne, og så, at de behandlede de største mysterier om Makrokosmos 

og  Mikrokosmos, om tid og evighed, om tal de fire elementer, treenigheden af alle, 

om regeneration, alkymi, filosofi og Kabbala, ja, det var faktisk en bog om 

Universal Videnskab. 

”Hvis du praktisk talt forstår indholdet af denne bog,” sagde Theodorus, ”du vil 

ikke blot vide, hvordan man producerer guld ud af grundmetaller, som er de 

laveste, mest ubetydelige, og forholdsvis værdiløse dele af vores kunst, men du vil 

også kende mysteriet om Rosen og Korset, du vil vide, hvordan man kommer i 

besiddelse af Filosoffernes Sten og Universalmidlet, som giver dem, der besidder 

det, udødeligt liv. Du vil da ikke blot vide, hvordan man lede processer, som 

sådanne at får perler og diamanter og ædelstene til at vokse, men du vil vide 

hvordan man laver et menneske ud af et dyr, og en gud ud af et menneske. Denne 
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sidste alkymistisk proces er én ting, som er nødvendig, og i sammenligning med 

alle andre kunstarter er det blot legetøj for børn. Hvad vil det tjene os at løbe efter 

illusioner, som vil forsvinde med tiden, hvis vi i os selv kan få, hvad der er evigt og 

ægte?” 

Jeg spurgte Adepten, om det var mig tilladt at vise bogen til andre, eller at få den 

kopieret og trykt, hvor til han svarede: ”Der er i øjeblikket kun få mennesker i 

verden, der ville være i stand til at forstå denne bog til sin fulde udstrækning, men 

der er nogle, der ønsker at kende sandheden, og af hensyn til disse få, kan man 

risikere at kaste perler for svin. Symbolerne, der er indeholdt i disse sider skal ikke 

blot ses og studeres med intellektet, de skal også gribes af ånden. Vid, at hvert 

okkulte symbol og tegn, fra et enkelt punktt op til den dobbelte sammnetvundne 

Trigon, at Rosen og Korset har tre betydninger. Den første er den eksoteriske 

betydning, som er let at forstå. Den anden er den esoteriske eller hemmelige 

betydning, som kan være intellektuelt forklaret, den dybeste og mest mystiske er 

den tredje, den åndelige betydning, som ikke kan forklares, men som skal være 

åndeligt oplevet i dig selv. Denne praktiske, indre erfaring er fremkommet ved 

intuition, eller evnen, da sjælen føler tilstedeværelsen af ting, som man ikke kan se 

med de fysiske sanser. Hvis en person engang føler indre ting med sit hjerte, ser 

dem ved sin indre syn, og forstår deres attributter, så ersådan en person blevet 

oplyst, og er nærmest en Adept. 

Tre vokser ud af En, og ligeledes vokser Syv ud af Tre; fordi der ved en 

kombination af tre tal eller bogstaver opstår fire komplikationer, dannet med de 

oprindelige Tre og Syv, og derfor er der ikke kun tale om tre, men syv forklaringer 

til hvert symbol. Du ser derfor, at sagen er meget kompliceret, og kræver dyb 

undersøgelse. Det ville heller ikke gavne dig, hvis jeg skulle forklare dig alle de 

forskellige betydninger af disse symboler, for du skal lære at indse, at du selv er et 

symbol. Disse symboler repræsenterer mysterier af universet og af mennesket. Du 

er universet, du er mennesket, og disse ting repræsenterer dig selv. Hvad godt ville 

forklaringer gøre dig, hvis du ikke indser, at de er sande?” 

”Men hvis det er tilfældet, vil det være nytteløst at læse sådanne bøger.” 

”De, der kender disse ting selv,” sagde Theodorus, ”har ikke brug for dem, og 

dem, der behøver dem, forstår dem ikke. Bøger af denne art er som spejle, hvor et 

menneske ser tingene afspejlet som eksisterer i ham. Du kan indholdet af Bibelen 

udenad fra start til slut, sammen med alle kommentarerne, og stadig ikke indse 
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sandheden i noget af det. Selvet er mennesket. Det, som han finder ud af ved sin 

egen erfaring, som han ved, og intet mere. 

Da jeg var i din verden, havde jeg mange en hård kamp med dine læger og kirken, 

fordi de byggede på uvidenhed om mennesker, og jo mere jeg oplyste sidstnævnte, 

jo mindre flatterende blev udsigterne for det jeg tidligere fandt normalt, og jo mere 

lærde lægerne var, jo mere havde de mister deres egen sunde fornuft. Jeg bor her i 

fred, og bekymrer mig meget lidt om deres disputatser og argumentationer. Men 

jeg tager lejlighedsvis et kig på verden, og jeg kan ikke se meget ændringer til det 

bedre.” 

”Ikke desto mindre,” sagde jeg, ”vil du nok være enig, at videnskaben har gjort 

større fremgang siden de dage?” 

”Sandt nok,” svarede han, ”der gjort mange opfindelser for at øge den fysiske 

komfort hos mennesket og til at tilfredsstille hans begær. Men i samme grad som 

menneskets begær er blevet tilfredsstillet, er det også vokset, og nye 

nødvendigheder er blevet skabt. 

Hvis desuden menneskets psykiske evner blev udviklet, ville mange af dine mest 

nyttige opfindelser være helt ubrugelig, der ville blive fordrevet af langt bedre 

metoder, på samme måde som buer og pile er blevet ubrugelig siden opfindelsen af 

krudt og kanoner. I er meget stolte af jeres jernbaner og telegrafer, men hvad 

nytter de en mand, der er i stand til at rejse med tankens hastigheden af fra et sted 

til et andet, hvor fjernt dette sted end måtte være. Lær at kæde de elementære 

naturens ånder til din videnskabs stridsvogn, og du rejse som en ørn og ride 

gennem luften.” 

”Jeg ville blive meget glad,” sagde jeg, ”hvis du vil meddele mig, hvordan en 

person kan rejse med hastigheden af tanke fra et sted til et andet. Det forekommer 

mig, at vægten af den fysiske krop ville udgøre en uoverstigelig hindring.” 

”Hvad eller hvem er mennesket? Er han den halvt-dyrisk mekanisme, der spiser, 

drikker, og går, og bruger næsten halvdelen af sit liv i bevidstløs søvn, med knogler 

og muskler, blod og følsomme nerver, der hindrer den fri bevægelighed for ånden, 

der er lænket til det, eller er mennesket det usynlige noget, som tænker og føler, og 

ved, at det eksisterer?” 
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Jeg sagde: ”Uden tvivl er det virkelige menneske i princippet tankegangen i 

mennesket.” 

”Hvis du indrømme det,” svarede Adept, ”vil du også være enig i, at det virkelige 

menneske er på dette sted, og beliggenheden hvor i han tænker og opfatter, er der, 

hvor hans bevidsthed eksisterer og tænkning er derfor en evne i sindet, og ikke en 

afdeling for den fysiske krop. Det er ikke min hjerne, der tænker. Men jeg selv gør 

mine tanker ved hjælp af min hjerne. Vort sind, evnerne, er vores sande beboelse, 

men vores fysiske form er der også. Det er en omstændighed, der ikke behøver 

bekymre os mere, end det ville bekymrer os at bære en varm og. tung pels, som vi 

er vant til at bære om vinteren sammen med os, mens vi gør en sommerudflugt. 

Tænkning er en evne hos sindet, og Sindet er universel. Hvis vi lærer at tænke 

uafhængigt af vores fysiske hjerne, kan vi ligeså godt udøve denne evne på ét sted i 

universet som i et anden, uden at vores fysiske krop er med.”  

”Men,” indvendte jeg, ”hvordan kan et universelt og derfor uorganiseret princip, 

bruges til det formål uden en organiseret hjerne?” 

”Kortsynede dødelige!” udbrød Theodorus. ”Hvem siger, at Sindet er uden 

organisation? Hvem kan antage, at det højeste organiserede levende og bevidste 

princip i universet er uden en organisation, hvor selv de ringere riger på jordens 

overflade, såsom krystal, plante, og dyr, ikke kan eksistere uden en organisation? 

Det har ingen fast struktur, men det Universelle Sind er ikke luft, ej heller er det 

det tomme rum, det har intet til fælles med noget, undtagen det, at det er overalt 

stede. Det er det højeste organiseret princip i universet. 

Mindreværdige menneske, i hvem bevidstheden om sit højere åndelige selv endnu 

ikke er vakt, kan ikke tænke uden hjælp fra den fysiske hjerne, han kan ikke opleve 

en bevidsthed, som han endnu ikke har, han kan ikke udøve et evne, der blot ligger 

latent i hans organisationen. Men det meneske, der har vækket hans højere selv til 

bevidsthed, hvis liv har været koncentreret i hans højere principper, som eksisterer 

uafhængigt af den fysiske form, udgør et åndeligt centrum af bevidsthed, som ikke 

kræver den fysiske hjerne til at tænke, mere end du kræver brug af dine hænder og 

fødder med henblik på at tænke. Hvis en person i en søvngængeragtig tilstand 

rejser i ånden til et fjernt sted og rapporter, hvad han har set der, og hans 

bemærkninger bagefter bliver verificeres, må vi da ikke konkludere, at han har 

været på det sted, og ville det være rimeligt at antage, at han har taget sin fysiske 

hjerne med sig og efterlod det tomme kranie bag sig? Hvor absurd er sådan en idé 
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ikke, men sandelig overgå det i sin absurditet ikke dit forslag, at det universelle 

sind er uden en organisation. 

Jeg var lidt forvirret over ubetænksomt at have udtrykt en mening om et emne, som 

jeg ikke kunne vide noget og Adepten, der mærkede min beklagelse, fortsatte i en 

mildere tone: ”Hvis du ønsker at kende tilrettelæggelse af naturen, studer da din 

egen sammensætning, ikke blot det fysiske, anatomiske og fysiologiske aspekt, men 

især i sit psykologiske aspekt. Studér hvad man kan kalde din sjæls fysiologi. Hvis 

din fod ikke var et organiseret stof tæt forbundet med din hjerne, ved hjælp af 

nerver og rygmarv, vil du aldrig være i stand til at føle nogen fornemmelse i foden, 

om den ville være i brand eller amputeret, og du vil ikke være klar over det, 

medmindre du kunne se dens ødelæggelse. Du behøver ikke tænke med din fod, du 

tænker med din hjerne, eller for at udtrykke det mere korrekt, tænker du ved hjælp 

af din hjerne. Men hvis du var mere åndeligt udviklet, vil du være i stand til at 

fokusere dine tanker og bevidsthed fra din hjerne ned i fødderne, eller i en anden 

del af din krop, og så at sige, bo i denne del, og være helt ubevidst om nogen anden 

del. Dette er allerede forstået af nogle af dine mere avancerede forskere, at følelse 

og bevidsthed kan tilbagekaldes fra en del af kroppen, enten ved en indsats af 

viljen eller fantasi hos den person, som foretager eksperimentet. På samme kan 

måde den modsatte ting ske, og en person kan koncentrere sig, så at sige, i en del 

af sin egen organisme, eller i nogen del af den store organisme af naturen, som 

han er tæt og uløseligt, men usynligt, tilsluttet. Et menneske der mener, at han 

eksisterer uafhængigt af naturen og adskilt fra det, befinder sig i en stor illusion. 

Den grundlæggende doktrin for okkultisme er, at naturen kun er én, og at alle 

væsener i naturen, er nært forbundne, og at alt i naturen reagerer på alle andre 

ting deri. Følelsen af isolation og adskilthed der findes i individer, er kun 

forårsaget af illusionen om form. Menneskets former er ikke mennesket, det er blot 

en tilstand af stof, som mennesket på nuværende tidspunkt eksisterer i, og som 

løbende kan ændres. Det kan sammenlignes med et billede i et spejl, hvor karakter 

hos et menneske er ufuldkomment afspejler, og selv om det adskiller sig fra billedet 

i et spejl, for så vidt som det midlertidigt er udstyret eller indpodet med liv, så er 

følelse og bevidsthed ikke desto mindre intet andet end et billede, for livet, 

sanserne, og bevidsthed tilhører ikke den form, de er funktioner af det usynlige, 

men virkelige menneske, der udgør en del af den usynlige organisme i naturen, og 

hvis sind er en del af det universelle sind, og som derfor, hvis han engang opdager 

sin sande karakter og lærer at kende sine egne evner, kan koncentrere sin 

bevidsthed til ethvert sted, inden for eller uden for hans fysiske form, og se, føle og 

forstå hvad der foregår i en sådan lokalitet.” 
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”Disse ideer,” sagde jeg, ”er så store, at jeg endnu ikke fuldt ud er i stand til at 

forstå dem, men jeg frygter, at de aldrig vil blive accepteret af vores forskere, som 

ikke kan se ud over de snævre systemer, som de selv har skabt.” 

”Sandt nok,” svarede Adepten, ”de vil ikke blive accepteret eller forstås af vores 

nuværende generation af forskere, men de vil blive kendt i fremtiden for at dem, 

der ikke blot har lært, men også kloge, som de var kendt for af de kloge mænd i 

fortiden. Uvidenhed og selvovervurdering er tvillinger, og det smigrer menneskets 

forfængelighed at tro, at han er bedre end og forskellig fra resten, og jo mere et 

menneske er lærd i overfladisk videnskab, jo mere tror han i sin egen indbildte 

overlegenhed og adskilthed. Bevidstheden om det store flertal af intelligente 

mennesker i vores intellektuelle alder er næsten alle koncentrerede i deres hjerner, 

de lever, så at sige, helt i deres hoveder. Men hjernen er ikke den vigtigste del af 

huset, hvor mennesket er bosat. I midten af livet er hjertet, og hvis bevidstheden 

ikke tager sin bopæl i centrum af livet, vil det blive adskilt fra livet, og slutteligen 

ophører med at eksistere. Lad dem, der ønsker at udvikle sig åndeligt forsøge at 

tænke med hjertet, i stedet for blot at studere med deres hjerner. Lad dem forsøge 

at sænke, dag efter dag, deres magt til at tænke ned til centrum af livet i hjertet, 

indtil deres bevidsthed er fast etableret dér. I første omgang vil de ikke se andet 

men mørket, men hvis de fortsætte i deres bestræbelser, vil de se et lys i det center, 

der oplyser sindet. Dette uudslukkelige lys vil sende sine stråler til hjernen og bære 

dem så langt som til stjernerne, og i det de kan se fortiden, nutiden og fremtiden. 

De største mysterier i naturen er på ingen måde svære at forstå, hvis vi kun ser på 

dem i stedet for, at se på vores egne vrangforestillinger. De fornemste ideer er 

nemme at forstå, hvis vi blot foretrækker at fatte dem i stedet for at holde fast i 

vores fantasier. Menneskets sind er som et spejl, hvor idéerne flyder i det 

universelle sind afspejles, og kan sammenlignes med en rolig sø, hvor du kan se de 

sande billeder af de forbipasserende skyer. Hvis overfladen af søen bliver 

forstyrret, forvrænges billederne. hvis vandet bliver mudret, overvejelserne 

ophører helt samme måde, hvis menneskets sind er i en rolig tilstand og fri af 

fremmede elementer, vil han afspejle de fornemste og ædleste tanker der eksisterer 

i verden, i sindet.  

Denne sandhed finder du symbolsk eller allegorisk repræsenteret i alle de vigtigste 

mytologier og religiøse systemer i verden. Det er den gamle historie om 

’Menneskets Fald’. Så længe mennesket forblev i en tilstand af renhed - det vil 

sige, så længe hans vilje og fantasi var én og sammen med viljen og fantasien af de 
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åndelige skabende kræfter i naturen - kendte han sandheden og var almægtig. Men 

da han begyndte at tænke og forestille sig på en måde, der afveg fra den 

universelle magt, mistede han synet på sandheden og kunne kun se sine egne 

fantasier. Hvis mennesket ønsker at se sandheden igen, skal han opgive sin egen 

måde at ræsonnere på og lad Årsagen handle i ham. Men du kan lige så godt bede 

en gnier at opgive den skat, som han har indsamlet og hamstrede under sin levetid 

som at bede en moderne videnskabsmand eller filosof om at opgive sin egen skæve 

måde. Jeg ser i dit hjerte et ønske om at etablere et hemmeligt samfund, men lad 

mig advare dig. Hvis du forsøger at opnå dette ved at appellere til dem, der er 

kloge og snu, opblæste og stolte af deres egen kundskaber, fulde af ambitioner og 

ivrig efter at komme i besiddelse af okkulte eller magiske kræfter, med henblik på 

at glæde deres videnskabelige nysgerrighed eller anvende dem til opfyldelse af 

nogle egoistiske begær, vil du helt sikkert mislykkes, for det står skrevet: "Enhver 

der har, til ham skal der gives, og han skal få mere i overflod, men den ikke har, 

fra ham skal selv det han har tages.” 

”Jeg kender citatet,” svarede jeg, ”men dens betydning er ikke helt klart for mig.” 

”Det betyder,” svarede Theodorus, ”at ham, der har kærlighed til visdom i sit 

hjerte, til ham vil rigeligt med lys gives, men fra ham, som er fyldt med egoistiske 

begær, som har lidt forståelse, vil det blive taget fra ham.” 

”Jeg erkender,” sagde jeg, ”at jeg har tænkt på at finde midler til at etablere et 

samfund, eller en skole for åndelig udvikling, hvor de, der ønsker at fremskridt 

kunne være i stand til at bruge deres energi med henblik på det, der er nyttige og 

vedvarende, i stedet for at blive tvunget til at løbe efter de illusioner i verden. Jeg 

har mentalt søgt et sted i ensomhed, hvor medlemmerne af et sådant samfund 

kunne udføre et indre liv. Jeg vil gerne etablere et okkult kloster, hvor vi kunne leve 

som dig, omgivet af alle den storslåede højhed og stilhed i naturen, undslippe 

trældom af det fashionable samfund, og gå et skridt på vejen til adeptskab. Men jeg 

ville sikkert ikke tænke på at vælge vores medlemmer fra rækkerne af de 

uuddannede og uvidende.”  

”Vælg dem blandt dem, der er stærke og dydige,” svarede Theodorus, ”og dit valg 

vil blive godt. Vælg dem, der har overvundet forudfattede meninger og fordomme. 

Vælg blandt dem, der ønsker at få viden og ikke ønsker at lyse, men at lade lyset 

vokse inden i sig selv. Sådanne personer er meget sjældne. Men hvis du finder 

nogen, og hvis de tilslutter dig i dine bestræbelser, vil du snart få flere oplyste 
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samfund i verden. Hvis indbyggerne i dit foreslåede kloster er mænd og kvinder af 

rent sind, store sjæle og levende spejle, som denguddommelige Visdom kan afspejle 

uden forfalskning, ville et sådan kloster være det største ornament i verden. 

Sådanne centre for åndelig intelligens ville være som sole i den første 

størrelsesorden på den mentale horisont i verden. Et sådan center ville være 

tilstrækkelig til at belyse verden med sin visdom og til at sende sine intellektuelle 

stråler til de yderste grænser af planeten.” 

”Og hvad forhindrer oprettelsen af et sådant center?” spurgte jeg. 

”Intet andet end manglerne hos mennesker og overfloden af hans egoistiske begær. 

Der er to kilder, hvorfra de hindringer opstår, der er i vejen for dem, der ønsker at 

opnå selverkendelse og udødelighed. En klasse af hindringerne skyldes menneskets 

indre selv, den anden de ydre betingelser, hvor han bor. De indre hindringer 

forårsaget af hans erhvervede videnskabelige eller teologiske fordomme og 

misforståelser om mennesket, og ved den levende elementære kræfter, der er aktive 

i det animalske princip. Da de er opfodret med og har vokset sig stærk ved ydre 

påvirkninger, producerer de selv, på forskellige måder, animalske impulser i 

kombination med de intellektuelle kundskaber. De vokser i de mere farlige klasse 

af laster, som ambition, forfængelighed, grådighed, intolerance, egoisme, o.s.v.. 

Hvert af disse dyriske elementer, eller Elementaler, kan vokse ind i det 

intellektuelle og til sidst udgør selve alter ego for mennesket. Man kan have mange 

sådanne falske egoer i sig, indtil et af disse måske mestrer de andre og bliver en 

konge i hans sjæls rige. Hver sådan et ’selv’ absorberer en del af livet og 

bevidstheden hos mennesket i hvis sjæl den findes, og kan til sidst endda optage al 

plads i hans intellektuelle sfære, således at det lammer fornuften eller udrydder 

den. Verden er fyldt med sådan intellektuelle eller halv-intellektuelle Elementaler i 

menneskelige form. Du ser dem hver dag på gaden, i prædikestolen, forum, i 

lærdommens haller, samt på torvene. Menneskets vigtigste formål i livet, bør være 

at holde hans sinds rige fri for sådanne ubudne gæster således, at kongen, 

Fornuften, kan regere uden at blive hæmmet. Hans opgave er at kæmpe den 

herkuliske kamp med disse dyriske- og intellektuelle Elementaler, så de bliver 

tjenere af kongen, og ikke blive hans mester.  

Kan dette ske, hvis alle vore energier løbende er beskæftiget på det ydre plan; hvis 

vi aldrig er hjemme hos os selv, og hvis vi hele tiden er beskæftiget med illusioner i 

livet, enten i forfølgelsen af sensuelle tilfredsstillelse eller helt absorberet i 

videnskabelige sysler, som har en tendens til at give os viden om passiv ting, men 
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ikke formidler viden om sig selv? Kan vi forvente at akkumulere vores energi og 

sætte det i centrum inden i os selv, hvis vi hele tiden bruger det i periferien? Kan vi 

håbe på at kunne afkaste alle vores magt, og på samme tid være i stand til at 

beholde den? Et bekræftende svar ville være lige så irrationel som 

uvidenskabeligt.” 
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VII. 

Det højere liv 

 

Det ville være for besværligt for nogle af vores læsere, hvis jeg skulle beskrive alle 

de instruktioner, der blev givet til mig af min vejleder Theodorus, der, for alle jeg 

kender, kan have været kendt som den berømte Theophrastus Paracelsus i livet i sin 

fysiske krop. Jeg føler mig dog ikke berettiget til at undlade at fortælle, hvad han 

sagde med hensyn til vigtigheden af at praktisere selvkontrol og udvikling af en 

fasthed karakter og individualitet. Før mit besøg hos Rosenkorsets kloster havde 

jeg fundet, at okkultisme og mystik var ting som kun var for drømmere, der er 

tilpasset personer, der hele tiden bor lever i skyerne og bygger luftkasteller, men nu 

fandt jeg, at selvstændighed er en meget nødvendige kvalitet for en discipel af 

denne hellige videnskab, og at der ikke kan være mere præcis videnskab end den 

ene der er baseret på vores egen eksakte åndelige viden og realiseret inden for 

vores egen sjæl. Således Theodorus sagde: 

”En magt til at blive stærk i et center skal være rettet mod midten, det er kun ved 

modstand, at det kan ophobes og blive stærkt. For en konge, som går væk fra sit 

rige og efterlader det uden beskyttelse, kan finde andre magthavere der, når han 

vender tilbage. For at erobrere naturen vi skal kæmpe vores egne kampe, og ikke 

vente til naturen kæmper dem for os. Jo mere de dyriske elementer i mennesket 

stimuleres i liv og aktivitet af de fristelser, der kommer fra den ydre verden, 

gennem sanserne, jo stærkere vil kampen blive, og jo stærkere vil menneskets magt 

vokse, hvis han med succes modstår. Dette er den kamp som den store Gautama 

Buddha kæmpede og hvorfra han kom ud sejrende, fordi han blev overskygget af 

Bo – Visdommens Træ. 

Jeg vil forsøge at give dig en rationel forklaring på virkningerne af aktiv 

koncentration, for at vise dig, hvordan du kan blive en skaber af din egen verden. 

Ifølge de viises lære indførtes den universelle ånd til verdens med viljen af hans 

egne tanker. Alle store religioner taler om en guddommelig Treenighed, ifølge den 

kristendommen kaldes Faderen, Sønnen og Helligånden. Vilje eller hensigt er 

Faderen, tanken eller idéen er Sønnen, og den kreative kraft er Faderen, der 

handler gennem Sønnen og Helligånden. Ved denne tankekraft manifesterer 

Faderens, og dermed synlige objektive verdener i eksistens.” 
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”Men", sagde jeg, ”hvor finder Faderen materialet eller stoffet til at gøre disse 

tanker synlige?” 

”Inden i sig selv,” svarede min vejleder, og ser på mig som om at sørge for, at jeg 

forstod betydningen af, hvad han sagde, fortsatte han: ”Allah il Allah, siger 

muhamedanerne, Gud er Gud, og der er intet ved siden af. Ham, Han er alt; 

bevægelse og rum, bevidsthed, intelligens, visdom, ånd, stof, energi, mørke og lys. 

Stoffets verden er hans åbenbare tanker, men der er intet uden for sig selv, Han er 

Alt, inklusiv og gennemtrængende alt. Således eksisterer alt inden i Ham, der er liv 

og sjæl i alle ting. I Ham lever vi og færdes og har vores væren, og uden ham er vi 

intet. 

Mennesket er gud og skaberen af sin egen lille verden, og derfor finder lignende 

processer sted når en person, i kraft af introspektion, retter sine tanker mod sin 

egen midten i i hans 'hjertes' bevidsthed. Nu kunne denne aktivitet, der går mod 

centrum, aldrig i sig selv have skabt en ydre verden, fordi den ydre verden tilhører 

periferien, og det kræver en centrifugal kraft at kalde det til eksistens. Sindets 

indadvendte aktivitet er en centripetal kraft, og handler derfor ikke kunne ud fra 

midten og ud mod periferien. Men du ved, at enhver handling følges af en reaktion. 

Den centripetale kraft, finde modstand i centrum, afkastes og udvikler en 

centrifugal aktivitet, og denne centrifugale kraft kaldes imagination. Denne 

sjælsenergi er det medium, mellem centrum og periferi, mellem ånd og materie, 

mellem Skaberen og hans skabninger, mellem Gud og Natur, eller hvad navne, du 

kan vælge at give til dem. Sjælsbevidsthed er produktet af den centrifugale aktivitet 

som Sindet omsættes til handling ved Viljens centripetale aktivitet. 

Hvis disse nøgne kendsgerninger, udtrykt i almindeligt sprog, uden nogen 

videnskabelig jargon, uden omsvøb, filosofiske forviklingerne og moderne volapyk, 

er forståelige for dig, er alt hvad du skal gøre, at anvende den på dig selv. Hvis du 

direkte forårsager dit sind indadtil mod dit center, i stedet for at lade det flyver ud 

på et sidespor, vil den modstand som finder sted i centrum medføre en reaktion, og 

jo stærkere den centripetale kraft er, som du anvender, jo stærkere vil den 

centrifugale skabte kraft være, med andre ord, din sjæl vil stærkere og, som hun 

vokser sig stærk, vil hendes usynlige, men ikke desto mindre materiale stof trænge 

ind din fysiske, synlige krop, og tjener til at omdanne den til en højere art. Således 

kan du til sidst bliver alle Sjæle, og undvære den fysiske krop. Men længe før den 

tid kommer, vil du være i stand til at reagere på sagen i kraft af din sjæl, til at 

helbrede dine egne kropslige sygdomme og andre menneskers, og til at gøre mange 
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vidunderlige ting, selv på afstand langt væk fra din synlig form; for sjælens 

aktivitet er ikke begrænset af omkredsen af den fysiske form, men stråler langt ind i 

området for det Universelle Sind.” 

Jeg fortalte Theodorus, at disse ideer endnu var for stort og for nyt for mig, til at 

blive forstået umiddelbart, men at jeg ville forsøge at huske dem, og meditere over 

dem i fremtiden. 

”Det vil du gøre klogt i at gør,” sagde Adepten, ”og jeg vil sørge for at de 

forbliver i din hukommelse.” 

”Hvis læren om helgenerne er sande,” svarede jeg, ”synes det, at langt 

størstedelen af vores tænkere gik den forkerte vej, fordi de hele deres liv var 

beskæftiget med gåden om manifestationer af liv og ikke hvad der finder sted i 

sjælen indre liv.” 

”Derfor,” svarede Theodorus, ”vil de dø med deres illusioner, og Bibelen har ret i, 

at de livskloges veje er dårskab i øjnene af den evige. 

Hvad vil det tjene dig, hvis dit hoved er fuld af spekulationer over detaljerne i de 

fænomenale illusioner om livet, og du bliver en senil tåbe i din alderdom? Måske 

ville det være bedre for de lærde, hvis de vidste mindre af videnskabelige teorier og 

havde mere viden om sjæl. Det ville være bedre, hvis de havde færre teorier og 

mere erfaring. Hvis de for eksempel skulle bruge en del af deres tid og energi til 

udvikling af den åndelige magt kaldet clairvoyance, i stedet for at bruge den til at 

finde ud af vaner hos nogle arter af en afrikansk abe, ville de klare sig bedre med 

den. Hvis de skulle få magt til at helbrede de syge ved berøring med deres hænder, 

i stedet for at søge nye metoder til at forgifte menneskeheden ved vaccinationer 

med skadelige stoffer, ville menneskeheden være bedre hjulpet. Der er tusindvis af 

mennesker, der arbejder hårdt hele deres liv, uden at bruge tid på noget af det, der 

virkelig er nyttig eller varig. Der er tusinder, som intellektuelt eller mekanisk 

arbejder med at udføre arbejde, som hellere skulle være ugjort. Der er langt flere 

mennesker involveret i at underminere og ødelægge sundhed end at kurere 

dårligdomme, mere engageret i fejlagtig undervisning end i at undervise i 

sandheden, forsøger hellere at finde det der er værdiløst, end det, der er af værdi. 

De bor i drømme og deres drømme vil forsvinde, de løber efter penge, og pengene 

vil være der, mens de selv dør. 
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De hindringer, som opstår fra den ydre verden er nært forbundet med dem fra den 

indre verden, og kan ikke adskilles; fordi ydre fristelser oprette indre ønsker, og 

indre ønsker indbyder til ydre midler til tilfredsstillelse. Der er mange mennesker, 

som ikke tørster efter livets illusioner, men som ikke har styrken til at modstå dem. 

De har et ønske om at udvikle sig åndeligt og at vinde udødelighed, men bruger al 

af deres tid og energi på opnåelse af værdiløse ting i stedet for at bruge den til at 

dykke ned i sjælens dybderne for at søge efter visdommens uvurderlige perle. 

Tusindvis af mennesker har ikke det moralske mod til at bryde fra de sociale 

skikke, latterlige vaner, og tåbelige skikke, som de indadtil afskyr, men som de 

alligevel deltager i fordi det ikke er skik og brug at gribe ind over for det som 

anses for at være social forbrydelse. Således ofrer tusinder deres udødelighed til 

mode dumme gudinde. 

Hvem vover at bryde med den trældom pålagt ham af mode, som på nuværende 

tidspunkt dominerer religiøse tænkning? Hvem har modet til at pådrage sig titlen 

af tåbe, latterliggørelsen af den uvidende, latteren af fjolset, og dermed få en 

baggrund af eksistens som dem, der bor i evigt mørke. Langt de fleste mennesker 

drukner fornuftens stemme og danser med fjolset og i stedet for, at deres 

forfængelighed lider, lader de ånden sulte; hellere end at blive korsfæstet og stige 

ind i udødeligt liv, mister de deres påskønnelse af frihed. 

Jeg er ikke tilhænger af den samlede fordærvelse hos den menneskelige natur, og 

jeg ved, at menneskets dyriske energi, på grund af deres iboende instinktive indsats 

for bevarelsen af deres eksistens, er imod udviklingen af sine højer principper, 

fordi livet i det højere indebærer det laveres død, men jeg ved også, at i hvert 

menneske findes en kraft til det gode, der kan udvikle sig, hvis de rette betingelser 

gives. Der er elementer af det gode og elementer af det onde i ethvert menneske, og 

det afhænger af os selv, hvilken klasse vi ønsker at udvikle os i. Fra en 

kirsebærsten intet andet vokse end et kirsebærtræ, fra en tidsel frø intet andet end 

en tidsel, men mennesket er en konstellation af evner, hvor alle slags frø findes, du 

kan få ham til at vokse og blive en høg eller en tiger, en engel eller en djævel, en 

vismand eller en tåbe, i henhold til dine egne evner. 

Den fortsatte kapløb efter flere penge, mere komfort, mere glæde, efter at vi 

allerede har fået alt, hvad vi kræver, kendetegner vores nuværende civilisation, og 

er ikke nødvendigvis et tegn på ondskab og moralsk fordærv, men det er snarere 

forårsaget af instinktive impulser, der er forbundet i med menneske opbygning, til 

at nå en højere og bedre tilstand, der udtrykker sig på det helt jordnære plan. Man 
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ved intuitivt, at uanset hvor rig på penge eller berømmelse, man kan være, har han 

endnu ikke nået en tilstand, hvor han vil være tilfreds med at hvile. Han ved, at han 

stadig skal holde ved sin stræben efter noget, men han ved ikke, hvad det noget er, 

ved ikke det er et højere liv han stræber efter, mere end de ting, som det lavere liv 

giver. Således kan vi se en fejl eller en sommerfugl falde i en sø, og i sin forgæves 

bestræbelser på at redde sig selv fra at drukne, svømmer den væk fra kysten, fordi 

den ikke ved, i hvilken retning midlet til frelse findes. Forbandelse af verden og 

roden til alt ondt er uvidenhed. Menneskets forbandelse er hans uvidenhed om 

hans højere evner og endelige skæbne, og indsatsen fra et sandt system af religion 

og videnskab burde først og fremmest, at fjerne denne dumhed.  

Men det er også rigtigt at uvidenhed og indbildskhed er tæt forbundet, og at de 

uvidende hader ham, der er klogere end de. Hvor mørket eksisterer, eksisterer 

afsky for lys. Hvor et uvidende menneske kommer ind, der træder hans 

ufuldkommenheder frem. Hvor uvidenhed er bosat, der er deltager hendes engle, 

mistænksomhed, misundelse og frygt. Ville det ikke være mere inden for rammerne 

af en sand videnskab, at oplyse mennesket om hans højere natur, end at grave efter 

orme i tarmene af det materielle plan? 

Det, der næsten er umuligt at opnå ved den blotte indsats hos et enkelt individ, kan 

ofte lettere ske ved et samarbejde med de mange, og denne lov synes at herske i 

alle afdelinger af naturen. Hvis et tilstrækkeligt antal mennesker bestemte sig for, 

at trække sig tilbage fra Harlekins verden og vende sig væk fra blændværket i den 

fashionable tilværelse, kunne de, hvis de kunne harmonisere med hinanden, danne 

en magt tilstrækkeligt stærkt til at afvise angreb fra uhyret, som ville æde dem alle, 

hvis de var adskilt og uden hjælp fra hinanden. De, der endnu ikke er nået langt på 

stigen af evolutionen har brug for disse, der er på et højere trin for, at hjælpe dem 

på deres opadgående vej, og de højere har behov for de lavere for deres støtte, på 

samme måde som en klippe har brug for en solid grund til at hvile på og bevare sin 

position. 

Der har ved tidligere tider, været flere mennesker end nu, der blev overbevist om, 

at der er et højere og indre liv, og som ønskede at omgive sig med sådanne 

betingelser, som var mest gunstig for opfyldelsen af dets mål. Sådanne mennesker 

var ikke blot at finde i kristne lande, men også blandt de 'hedenske'. Lamaer og 

loger, ordrer, klostre og særlige områder er blevet oprettet, hvor folk kan stræbe 

efter at opnå et højere liv, uhindret af aggressioner og ubehageligheder ved den 

ydre verden af illusioner. Deres oprindelige formål var uden tvivl meget 
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prisværdigt. Hvis sådanne institutioner, der i tidens løb mange er blevet forringet, 

og mistet deres oprindelige karakter, og hvis stedet for udførelsen af de ædleste og 

mest vanskelige slags arbejdskraft, er de nu blevet områder for tomgang og 

overtroiske, det er ikke fejl af dette princip, som først forårsaget sådanne 

institutioner til at være organiseret, men det er konsekvensen af kendskabet til 

højere karakter af mand og hans beføjelser og skæbne har været tabt, og med tabet 

af denne viden, var midler til at nå det oprindelige formål, naturligvis tabt og 

glemt. 

En sådan nedbrydning fandt sted i Europa, især under og efter middelalderen, da 

præster ophobede stor rigdom og levede et luksuriøst liv. Derefter vidste man ikke 

mere ombetingelserne ved en højere eksistens, og de blev centre for handlende 

hyklere og tomgang. De brugte deres ledige timer til tilsyneladende fromme 

forlystelser, og i bestræbelserne på at få mere materiel rigdom. I stedet for at blive 

centre, hvorfra velsignelser skulle spredes ud over landet, blev de en pest for 

landet. De røvede de rige, som vampyr-lignende, de sugede den sidste dråbe blod 

ud af de fattige. De fortsatte på denne måde, indtil bægret med deres forbrydelser 

var fuldt, da den store reformation forårsagede undergangen for dem. 

Der er stadig mange klostre, og i Europa og i Amerika er deres antal er stigende. 

Den moderne reformator, den socialistiske og materialistiske, ser på dem med et 

ondt øje, men den fordomsfri observatør vil ikke benægte, at nogle af dem gør 

meget godt på deres egen måde. Nogle har etableret skoler, andre åbnede 

hospitaler, og frem for alt er Barmhjertelighedens Søstre uovertruffen i deres nytte 

i omsorgen for de syge. Derfor tjener nogle af disse ordner det ædle formål at være 

til nytte for menneskeheden, og deres nytteværdi kan øges tusindfold hvis lyset af 

åndelig viden - Helligånden, til hvem de beder - kunne tillades at træde ned mellem 

deres rækker. 

Har de religiøse ordener nu opfyldt deres oprindelige formål om at hæve 

mennesket til en højere og åndelige eksistens tilstand, eller er de blot centre med 

fromme og velvillige mennesker der underviser skoler og hjælper de syge - noget, 

der måske lige så godt kunne udføres uden at bekende en særlig trosretning Hvis 

de religiøse klostre er beregnet til at udvikle ægte åndelighed og skabe virkeligt 

fornyede mænd og kvinder, vil det så blive de steder vi kan finde de åndelige 

kræfter manifesteret? En latent kraft som aldrig manifesterer sig selv er til ingen 

nytte, og kan ikke eksistere i en aktiv tilstand uden at manifesterer sig selv. Lad det 

derfor være tilladt at spørge: udøver enhver beboer af vore klostre bevidste, 
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åndelige kræfter Kan de bevidst helbrede de syge ved berøring? Med deres 

hænder? Er deres inderste sanser tilstrækkeligt åbnet, således at de kan se og høre, 

smage, lugte og føle ting, som er usynlige for det gennemsnitlige menneskes 

sanser? Kan de profetere om fremtidige begivenheder med en vis grad af 

sikkerhed, uden hjælp af logiske konklusioner? Er der nogen blandt dem, som er 

blevet Adepter?? Hvad ved de om midlerne til at opnå adeptskab og få en bevidst 

eksistens som sjælen? Kender vores munke og nonner forfatningen af den 

menneskelige sjæl, og især om de sjæle, som er betroet i deres varetægt? Hvad er 

deres oplevelser i denne højere tilstand der kaldes ekstase? Hvis der er én blandt 

dem, der træder ind i en tilstand af trance, eller svæver i luften, eller er i stand til 

at producere et simpelt mediumistiske fænomen, kender de da de okkulte årsager, 

der producerer sådanne virkninger, eller anses en sådan begivenhed for at være et 

uforklarligt eller overnaturligt mirakel? 

 

Det er passivt af præsterne at hævde, at de kan tilgive synder, eller at synder kan 

blive tilgivet igennem dem. Hvis ikke de har nogen åndelige kræfter, kan vi ikke 

tro, at de er i stand til at overføre dem til andre. Og hvis de formidler sådanne 

beføjelser til andre, hvor ses deres virkninger så? Er de uvidende blevet kloge efter 

at have været døbt med vand? Har de, der har udført ceremonien for bekræftelse 

opnå fasthed i troen? Er synderen blevet uskyldig efter, at have afkastet belastning 

fra hans samvittighed ved hjælp af syndsforladelse? Kan vores præster ændre 

naturens love? Kan de ved nogen ydre ceremoni medføre vækst af et indre princip? 

Eller er han, som træder ind i en kirke et ’dyr’, og kommer han ud som et ’dyr’? 

 

Det er forvirrende spørgsmål, og jeg ønsker ikke at blive forstået, som om jeg 

ønsker at miskreditere motiverne hos nogen af indbyggerne i vores klostre og 

nonneklostre. Jeg har personligt bekendtskab med mange af dem, og finder dem 

gode og venlige og velmenende mennesker, uden præsternes stolthed og arrogance, 

som desværre ofte karakteriserer præster i verden. Jeg tror, at alt det gode, som de 

gør kunne de udføre så godt, og endda en hel del bedre, hvis de ville foretage 

undersøgelsen af sjælen, dens opdeling og funktioner. Så ville de bevidst kunne 

udvikle disse højere evner, der spontant er udviklet hos nogle af deres medlemmer, 

som på grund af en sådan uventet og ’unormal’ udvikling, bliver kaldt 

mirakelmagere eller helgener. 

 

Hvordan kan nogen være en sand åndelig vejleder, som ikke har åndelige kræfter, 

og som måske ikke engang ved, at sådanne evner findes? Hvad ville du synes om en 

kirurg, som intet som helst kendte til anatomi? Hvad med en læge, som ikke kender 
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sin patient? Hvad med en blind maler, en døv musiker, en tåbe som matematiker? 

Hvad skal vi mene om sjælens læger, der intet som helst kender til sjælen eller dens 

egenskaber, der aldrig har set den, og blot er af den opfattelse, at den eksisterer? 

Har vi ikke ret til at tvivle på nytten af en sådan læge? 

Men hvordan kan munke og nonner erhverve sådanne evner. Hvordan kan de 

kvalificere sig til en sådan undersøgelse. Det er blevet sagt, at det er ti gange 

sværere at fjerne en gammel fejl end at finde en ny sandhed,? Og der ligger 

vanskeligheder. En side som er allerede er fyldt med skrift skal renses, før der kan 

skrives på den igen. De må rense deres sind for alle dogmatisme spidsfindigheder, 

før de kan se sandhedens lys. De må blive som børn, før de kan komme ind i deres 

egne sjæles Himmerige. De må fjerne det bjerg af fejl og overtro, som har ophobet 

sig i forhallen til templet, som består af former, hvorfra ånden er flygtet. Tidsaldre 

af uvidenhed har bidraget til dens vækst, og er blevet ærværdig med tiden. 

Beboerne i klosteret bøjer deres hoveder og går deres knæ, når de nærmer sig 

denne bunke, og de tør ikke at ødelægge den. For at blive kloge, må de først lære 

den sande betydning af deres egne doktriner, symboler og bøger, som de på 

nuværende tidspunkt kun kender den udvendige form og de døde bogstav af. De må 

til at danne en langt højere og ædlere forestilling om Gud end at udstyre ham med 

attributterne af halvt-dyrisk menneske. De må til at basere deres moralske 

doktriner på den iboende værdighed af det guddommelige princip i mennesket, i 

stedet for at appellere til egoisme fra mennesket og hans frygt for straf, for at få 

ham til at søge sin frelse. 

Det kan ske i alt for fjern fremtid, men ikke på nuværende tidspunkt. Tider og 

århundreder kan gå, før sandhedens sol kan trænge igennem det tykke slør af 

materialisme og overtro, der, som en isnende skorpe, dækker det sande fundament 

af menneskets religioner. Se på ismasserne i Alperne, der dækker siderne af 

bjergene, nogle gange mange kilometer i omkredst. De strækker sig i faste blokke, 

er måske mere end hundrede meter tyk, ned til dalen. De er produkter af 

århundreder, og alligevel bliver disse stive og tilsyneladende faste masser flytte og 

ændres langsomt fra år til år. 

Forandring, langsom forandring, foregår overalt i naturen. Selv i de mest stive og 

ortodokse religiøse systemer, i de mest formørkede hjerter og hoveder, foregår der 

en løbende forandring. Doktriner, der blev fremført på prædikestolene i 

Middelalderen er blevet ændret til en vis grad. Proportioner af djævelen har 

skrumpet så meget, at folk næsten er ophørt med at frygte ham, og hans magt er 
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aftaget, og opfattelsen af Gud har antaget et større aspekt. Nødvendigheden af at 

udføre humanitære arbejde er allerede fuldt anerkendt, og bliver af nogle anset for 

at være af næsten lige så stor betydning som udførelsen af de foreskrevne 

ceremonier. Stadige ændringen går for sig, gradvist, men langsomt, for det er en 

vældig kæmpe, som ved sin afvisning modstår henfald af bunken af affald, og 

navnet på denne kæmpe er Mode. Det er moderne at støtte visse ting, og derfor 

støtter masserne dem. 

Er den gradvise del af verden kommer til at vente, indtil det juridisk udnævnt 

vogtere af sandheden har fundet ud af den sande værdi af skatten i deres 

besiddelse? Har vi at vente, indtil de har renset juvelen fra den mørke skorpe, som 

de har tilladt at akkumulere omkring det i århundreder? sendebud er ankommet fra 

Østen, Lysets Land, hvor solen af visdom er steget, hvilket bringer med sig 

kostbare måneskin perler og skatte af flydende guld. Vil deres umådelige rigdomme 

være betroet til sikker opbevaring af dem, der har gamle og tomme former, eller vil 

den nye vin skal udfyldes i nye fade, fordi de gamle er rådne? 

Men hvorfor skulle de, der er begyndt at se begyndelsen af dagen lukke øjnene og 

vente, indtil den blinde ville informere dem om, at solen er stigende over bjergene? 

Er kærlighed til sandheden ikke stærk nok til at udføre det, som frygten og angsten 

herefter har været i stand til at udrette? Kan oplyste klasser ikke etablere 

akademier, som vil give alle fordelene ved ortodokse klostre uden deres ulemper? 

Kunne de ikke etablere en have, hvor den guddommelige lotusblomst af visdom kan 

vokse og udfolde sine blade, beskyttet mod lidenskabens storme der raser uden for 

murene, vandes ved vandet af sandheden, og hvis forår er indenfor; hvor Livets 

Træ kan udfolde sig uden blive tynget af ukrudt af godtroenhed og fejl. Hvor sjælen 

kunne indånde den rene åndelige luft, uforfalsket ved lugten af gifttræets 

uvidenhed, blandet med uddunstningen af rådnende overtro, et sted, hvor dette 

Livets Træ, udspringer fra rødderne af Kundskabens træ, kunne vokse og sprede 

sine grene, langt op i det usynlige rige, hvor Visdom er bosat, og skabe frugt, der 

forårsager dem, der nyder dem til at blive som guder og udødelig? " 

Her standsede Adepten op, som om i dyb meditation, men efter et øjebliks stilhed 

sagde han: ”Ja, opret ved alle midler din teosofiske kloster, hvis du kan finde 

nogen indbyggere behørigt rede til at bo i det.” 

”Men,”  indvendte jeg, ”en sådan institution ville kræve en Adept som lærer. Vil 

du samtykke i at undervise?” 
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Til dette Theodorus svarede: ”Hvor der er en elev, vil læreren ikke undlade at 

komme, for der er ingen tomrum i naturen.” 
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KAPITEL VIII. 

Sort magi 

 

I dette øjeblik hørte jeg igen lyden af den usynlige sølv klokke i luften og Adepten 

sagde, at han var blevet kaldt væk i et par minutter, og inviterede mig til at blive 

indtil han vendte tilbage. Han forlod laboratoriet, og jeg var alene. Imedens 

kiggede over bogen der indeholdte Rosenkreuzernes hemmelige symboler, og min 

opmærksomhed blev tiltrukket af tegnet for et Pentagram vendt på hovedet, 

således at de to punkter på den nedre trekant pegede opad. Pludselig lød en stemme 

bag min stol: ”I dette symbol findes evigheden og tiden, gud og menneske, engel og 

djævel, himmel og helvede, det gamle og det nye Jerusalem med alle dens 

indbyggere og skabninger.” 

 

Jeg vendte mig om og jeg så ved min side en mand med et meget intelligent ansigt, 

klædt som en munk. Han undskyldte at have forårsaget en afbrydelse i mine tanker, 

og sagde, at jeg virkede så dybt engageret i meditere over disse tal, at jeg ikke 

havde hørt han kom ind. Det åbne ansigt, det hyggelige udseende, og det 

intelligente udtryk i min besøgendes ansigt havde på en gang vundet min tillid, og 

jeg spurgte ham, hvem han var, hvem jeg havde den ære at tale med. 

 

”Jeg er,” sagde den fremmede, ”Famulus, eller, som du godt kan kalde det, Chela 

af Theodorus. De kalder mig hans intellektuelle princip, fordi jeg er nødt til at gøre 

mit arbejde, når den gamle herre sover.” 

 

Jeg fandt hans bemærkning meget sjov, og svarede på en spøgefuld måde. ”Hvis 

du bliver kaldt hans intellektuelle princip, er du måske kun en skabelse i hans 

tænkning. Jeg har set så mange mærkelige ting på dette sted, at jeg ikke ville blive 

overrasket over noget, selvom du ikke skulle forsvinde, før du for mine øjne bliver 

til en slange eller en djævel.” 

 

Til dette svarede han: ”Så vidt vi udseendet angår, er vi alle former produceret af 

tanker, og det er det privilegium som mennesker i en højere orden har, nemlig at 

påtage sig en hvilken som helst form, de finder passende til deres formål, og 

således kan det undertiden ske, at djævelen vises i form af en helgen med det 

formål at lyve for nogle godtroende fjolser, og jeg kender tilfælde, hvor nogle 

muntre naturens ånder har antaget formerne af Kristus og apostlene med henblik 

på morer sig og vildledende nogle ignoramus. De har som regel haft held med sig i 
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sådanne tilfælde, men jeg er hverken en djævel eller en elemental ånd, og du er 

hverken en ignoramus eller en tåbe.” 

 

Jeg var smigret over udtalelsen fra min gæst, og jeg ønskede ikke at virke 

mistænksom og dermed svække hans tro om min magt til at bedømme karakteren 

hos en person ved første øjekast. Desuden havde han sådan et udseende der gjorde, 

at jeg ikke ønskede at mistro ham. Jeg sagde derfor: ”Jeg har ikke den mindste tvivl 

om dine reelle hensigter, og jeg er helt sikker på, at du er en pålidelig vejleder.” 

 

”Man kan ikke være forsigtig nok i udvælgelsen ens vejleder,” fortsatte den 

fremmede. ”Der er i øjeblikket så mange falske profeter og vejledere, at hele 

verden på nuværende tidspunkt vanvittigt stikke deres næser i mysteriet om den 

astrale verden. Alle vil undervises i hekseri og trolddom. Hemmeligheder, der i 

tusinder af år fornuftigt har været holdt skjult for øjnene af den umodne og 

profane, skråles nu ud fra hustagene og sælges på torvet som handesobjekter. 

Hundredvis af selvbestaltede "mestre" og vejledere spekulere i egoisme og 

ambitioner for deres disciple, og den blinde leder den blinde, de kommer begge til 

sorg. Hvis blot alle de søgende efter sandheden var som dig, ville de ikke blive 

vildledt af falske løfter, og holdt ud til de opnåede adeptskab.” 

 

”Jeg er virkelig glad for,” svarede jeg, ”at du har opdaget min renhed og uselviske 

mål, og jeg håber, at i betragtning af min reelle hensigter, du vil være så venlig at 

vise mig nogle flere af dine okkulte hemmeligheder. Theodorus har allerede 

prædiket lange prædikener til mig, og jeg lyttede til ham med stor tålmodighed, 

men nu vil jeg gerne se noget stort, og hvis det er muligt, lære at udføre nogle 

okkulte gerninger.” 

 

”Meget vel,” sagde min munk. ”Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for dig, fordi du 

fortjener for din uselviskhed protektion af alle Adepter.” 

 

Så begyndte han at vise mig nogle af de kuriositeter i laboratoriet, som indeholdt 

mange mærkelige ting. Om nogle af dem, havde jeg læst i bøger om alkymi, andre 

var helt nye for mig. Til sidst kom vi til et lukket skrin, og min nysgerrighed fik 

mig til at spørge, hvad den indeholdt. 

 

”Oh!” svarede Munken, ”denne helligdom indeholder nogle pulvere som, hvis 

Oman stænkes med det, kan et menneske se Naturens Elementalånder.” 
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”Ja!” udbrød jeg. ”Åh, hvor jeg gerne vil se disse dejlige ånder. Jeg har læst så 

meget om dem i bøger af Paracelsus!. Men jeg har aldrig haft lejlighed til at se 

dem.” 

 

”De er ikke alle lige dejlige,” sagde munken. ”Jordens elementaler har 

menneskelige former. De er små, men de har magt til at forlænge deres kroppe 

Disse gnomer og pygmæer er normalt i dårligt humør og på tværs. Og det er lige 

så godt at lade dem alene, selv om de undertiden bliver meget gode venner med 

mennesket, og kan endda vise ham deres skjulte skatte og miner. Luftens 

elementaler, sylvanerne, er af en mere behagelig karakter. Vi kan stadig ikke stole 

på deres venskab. Salamandre, der lever i ildens del er. grimme, og det er bedre 

ikke at have noget med dem at gøre. Men nymfer og undiner er dejlige skabninger, 

og de forbindes ofte med mennesket.” 

 

”Jeg ville ønske jeg kunne se de smukke vand-ånder,” sagde jeg. ”Men jeg er 

tilbøjelig til at tro, at de hører til fablernes rige. I mange år har søfarende mænd 

talte om havmænd og havfruer, som de insisterede på at have set på afstand. De 

sagde, at disse mennesker var som mennesker, hvoraf den øverste del lignede en 

mand eller en kvinde, mens den nederste del af deres krop var en fisk. De fortalte 

gode historier om deres skønhed, deres krøllede hår, og hvor fint de kunne synge, 

og de kaldte dem sirener, fordi det blev sagt at de kunne sang så godt, at mænd, 

der hørte deres stemmer, ikke ænsede andet end deres sang. Til sidst blev en sådan 

sirene fanget, og det viste sig at være intet andet end en nysgerrig fisk af arten 

kaldes Halicore catacca, der på afstand kan forveksles med et menneske, på grund 

af sin farve, og som gør lidt ligesom en hund. Måske er disse undines og nymfer 

ikke andet end fisk.” 

 

”Dette er en meget forkert udtalelse, min kære Herre,” svarede munken. 

”Helleflynderen er en fisk, men nymferne og undinerne er elemental ånder af 

naturen, der bor i den del af vandet, og er, under normale omstændigheder, usynlig 

for mennesker, og kan derfor ikke blive fanget på denne måde. De er næsten som 

mennesker, men langt mere æterisk og smukke, og under visse omstændigheder kan 

de ses af mennesker De kan endda få en permanent fysisk form og forblive på land. 

En sag er endnu kendt om en vis Grev Stauffenberg, der blev gift med sådan en 

nymfe på grund af hendes skønhed og boede sammen med hende i mere end et år, 

indtil nogle dumme teologer skræmt ham ved at fortælle ham, at hans kone var en 

djævel. Greven havde på det tidspunkt forelsket sig i en smukt udseende bondepige, 

så prædikantens indblanding var velkommen, og han brugte dette som et påskud til 
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at køre hans sande hustru væk. Men hun hævnede sig, og på den tredje dag efter sit 

andet ægteskab blev Greven fundet død i sin seng. Disse nymfer er meget smukke. 

De er stærke i kærlighed, og de er trofaste, men de siges også at være meget 

jaloux.” 

 

Jo mere munken talte om vand-nymfer, jo stærkere voksede mit ønske om at se 

dem. Jeg bad ham om at sætte mig i forbindelse med de smukke ånder, men han 

gjorde alle mulige undskyldninger, som dog kun tjent endnu mere kraftigt til at 

skærpe min nysgerrighed. 

 

”Vi lever her i denne syndige verden, og burde ikke blande os med beboerne i den 

anden. Vi er alle syndere og kan bukke under for fristelser. Disse vand-nymfer 

søger hele tiden at blive forenet med mennesker, og de har god grund til det, for de 

har ingen udødelig sjæl. Ved at blive forenet med et menneske, danner de en 

forbindelse med hans sjæl, og får dermed del i hans udødelighed.” 

 

”Derfor,” udbrød jeg, ”gør du velkommen i at fremmane disse væsener? Jeg ville 

kun være glade for at viderebringe udødelighedens gave til en af disse smukke 

ånder. Desuden vil jeg betragte dette som en handling af velgørenhed og pligt, og 

hvis sådan en nymfe skulle insisterer på at gifte sig med mig, kan jeg ikke se nogen 

grund hvorfor jeg skulle gøre indsigelse, hvis hun var elskværdig. Desuden ville det 

være noget af en ekstraordinært ting at have en vand-nymfe som hustru.” 

 

”De er ikke kun meget elskværdige,” sagde munken, ”men de er også meget lydige 

mod deres mænd da en vand-nymfe ikke har sin egen vilje. Hun betragter hendes 

mand som hendes frelser og gud, modsiger aldrig eller skælder ham, men er altid 

parat til at adlyde hans befalinger, opfylde hans ønsker, og tilfredsstille hans 

begær. Hun er meget beskeden i sine krav, behøver ingen luksus, og det kræver 

ikke andet end lejlighedsvis en kort udflugt til kysten, hvilket vil medføre, at du 

ingen udgifter uanset hvad, fordi hun har sin egen måde at rejse på.” 

 

Jeg kunne ikke holde mig tilbage længere, og bad oprigtigt munken om at lave en 

stænkning med den mystiske pulver. Til sidst sagde han ja. Anbragte et par stykker 

tørt ahorn træbark og nogle tørrede blade af laurbær i en gørtler, tilføjede stykker af 

trækul og tændte dem. Han strøede noget af det mystisk pulver, og der opstod en 

hvid røg som fyldte rummet som en tåge og med en meget sød lugt. Objekterne i 

laboratoriet sås kun svagt som gennem en tåge, og endelig forsvandt de helt. 

Væggene i kammeret var ikke mere at se. Luften syntes at vibrer og blive mere tæt, 



 81 

men langt fra at føle sig undertrykt af dette, følte jeg en stor opstemthed og 

tilfredshed. Til sidst vidste jeg, at jeg var i elementet vand, og blev støttet af det. 

Jeg svømmede, men min krop var så let som en fjer, og det krævede ingen 

anstrengelser overhovedet for at undgå at synke, det var som om vandet var mit 

egen element, som om jeg var født i det. Noget skinnede direkte over mit hoved. 

Jeg gik op til overfladen og kiggede rundt. Jeg var midt i havet, mellem dansende 

bølgerne. Det var en lysende måneskinsnat. Lige over mig stod fuldmånen og 

kastede sine sølvskinnende stråler på vandet, hvilket fik krusninger og skummende 

kamme på toppen af bølgerne til at funkle som flydende sølv eller diamanter. Langt 

borte i det fjerne syntes kysten med en bjergkæde, og jeg syntes at jeg kendte den. 

Til sidst så jeg den var som kysten af øen Ceylon, med rækken af bjerge over 

Colombo og Galle. Jeg kunne ikke tage fejl, for jeg genkendte Adam's Peak. 

 

Aldrig skal jeg glemme den behagelige fornemmelse forårsaget af det æteriske bad 

i det månelyse Indiske Ocean. Det forekom mig, at mit ønske omsider var blevet 

opfyldt, og at jeg var fri af min jordiske krop og dens vægt, og alligevel var jeg mig 

selv. Jeg kunne ikke se nogen forskel mellem krop jeg beboede nu, og den, jeg 

beboede før stænkningen blev foretaget, kun at min nuværende krop var så lys, at 

det virkede som om den ville flyde i luften lige så let som den gjorde på vandet. 

 

Hør! nogle svage lyde af vind, og det så ud til at være en menneskelig stemme. Det 

kommer nærmere, og nu hørte jeg det helt klart, det var den melodiske sang fra en 

kvindelig stemme. Jeg så i den retning hvorfra lyden synes at komme, og jeg så tre 

former flyde på bølgerne, de steg og sank, og kom nærmere. De synes at lege med 

hinanden, og som de nærmede sig så jeg tre smukke kvinder med langt, krøllet hår, 

men den ene i midten overgikr de andre i skønhed. Hun synes at være dronning, for 

hun bar en krans af vandplanter på hendes hoved. Stadig nærmere de kommer. Nu 

så de mig og stoppede op. De rådførte sig med hinanden, men nysgerrighed 

overtog deres frygt. De kom helt tæt hen og tale til mig. Deres stemmer var 

melodiøse, deres sprog var fremmed for mig, og alligevel forstod jeg hvad de 

sagde. De opdagede, at jeg var en dødelig, viste de ønskede at gøre mit 

bekendtskab, og jeg var ivrig efter at komme på venskabelig fod med dem. 

 

De opfordrer mig til at gå med dem til deres hjem, de talte om deres palads bygget 

af smukke skaller blandt koralrevene i havets dyb, af de mælkehvide perler, som de 

havde prydet væggene med, om de azurblå bølger som skinner gennem de 

gennemsigtige vægge i deres huse, og de ting, som ingen dødelig nogensinde før 

havde set. Jeg protesterede og fortalte dem, at jeg var dødelig, og at jeg ikke kunne 
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leve i deres eget element, men den smukke dronning, steg op af vandet til det gik 

hende livet, smilede og rystede på sit charmerende hoved, og væsker af diamanter 

synes at strømme fra hendes bølgende lokker.  

 

”Kom,” hvisker hun, ”ingen skade vil overgå dig, for min kærlighed vil beskytte 

dig.” Hun strakte sine smukt formede arme mod mig og rørte ved min skulder, og 

ved hendes berøring mistede jeg min bevidsthed. En vellystig fornemmelse 

gennemsyrede hele mit væsen. Jeg følte, at jeg blev opløst i den del af vandet, og 

jeg kun svagt høre den fjerne torden af bølgerne, når de ruller op på sandstranden. 

Jeg følte, at mit ønske var blevet opfyldt - et øjeblik, og jeg vidste ikke noget mere. 
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IX. 

SLUTNING 

Jeg har lidt mere at tilføje til min fortælling. Jeg vågnede, og åbne mine øjne. Jeg 

befandt mig udstrakte på mos, i skyggen af denne mægtige fyr, hvor jeg åbenbart 

var faldet i søvn. Solen stod stadig højt over den vestlige horisont, og langt op i 

himlen var der to ørne, der er fløj i langtrukne spiraler i luften, og på deres skrig 

syntes jeg at genkende stemmen på nymfernes dronning. På den modsatte side af 

dalen var stadig det brusende vandfald, og vanddampen steg stadig i luften, og 

vandet buldrede over mosgroede kant. 

”Ak!” udbrød jeg, ”har alt, hvad jeg har set ikke været andet end en drøm? Har 

det, der virkede så smukt og ægte blot været en illusion i min hjerne, og er jeg nu 

vendt tilbage til det virkelige liv? Hvorfor døde jeg ikke i armene på Dronningen, 

og sparede dermed mig selv for denne afskyelige opvågnen?”  

Jeg rejste op, og mit øje faldt på stilken af en hvid lilje der sad fast i et knaphul på 

min frakke. Jeg kunne ikke tro mine egne øjne, og var bange for, at jeg igen var 

offer for en hallucination. Jeg greb liljen. Den forsvandt ikke da jeg tog fat om den, 

men var lige så virkelig som den jord jeg stod på. Den var af en art, der ikke 

voksede i disse kolde bjergområder, men kun vokser, hvor luften er mild og varm. 

Jeg huskede guldet, og stak hånden ind i min lomme, og der, blandt de få 

tilbageværende sølv stykker, så jeg en solid klump guld lyse, men den lille 

rubinperle var faldet ud fra dens overflade og gået tabt. Så huskede jeg den 

kostbare bog, som Adepten havde lovet at sende til mit værelse i landsbykroen, 

men på en eller anden måde forekom det mig, at jeg havde begået en indiskretion 

under Theodorus’ fravær ved, at være for nysgerrig vedrørende hemmelighederne i 

hans laboratorium og lyttet til fristelsernes Nymfer. Jeg følte som om jeg ikke var 

det, men var i tvivl, om han ville sende mig bogen. 

Jeg nærmest fløj ned ad bjerget, langs vejen mod landsbyen. Meget lidt så jeg nu, 

som jeg pleje, af naturen, hverken bjergtoppene, som blev forgyldte med strålerne 

fra den nedgående sol, eller for den brusende floden. Det blev mørkt, og fuldmånen 

stod op over bakkerne, og lignede præcis månen som jeg havde set nogle timer 

forinden i Det Indiske Ocean. Jeg beregnede forskellen på tid mellem Tyskland og 
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Ceylon, og jeg fandt, at ja, jeg kunne have set månen skinne i Den Bengalske Bugt, 

mens solen skinnede i Alperne. 

Jeg ankom til O., agtede lidt på de forbløffede blikke fra landsbyboerne, der må 

have troet mig sindssyg, da jeg ilede gennem gaderne. Jeg gik ind i kroen, styrtede 

op ad trappen til mit værelse, og da jeg trådte ind, så jeg på bordet den dyrebare 

bog, ”Rosenkreuzernes hemmelige symboler fra det sekstende og syttende 

århundrede.” På det forreste blad var der skrevet et par linjer med blyant:  

”Min ven, jeg beklager, at du forlod vort hjem så brat, og jeg kan ikke invitere dig 

til, at besøge os igen, for han, som ønsker at forblive i den fredelige dal skal vide, 

hvordan man modstår alle sensuelle tiltrækninger, selv de af vandets Dronning. 

Undersøg denne bog praktisk; bring cirklen til en firkant, studér metallerne og 

opvarm og rens dem for alle residuum. Når det lykkes for dig, skal vi mødes igen. 

Jeg vil være med dig, når du har brug for mig. Med broderlig hilsen, ”Theodorus.” 

 

På trods af min træthed kunne jeg ikke sove. Jeg gik op og ned på mit værelse og 

tænkte over begivenhederne fra denne mindeværdige dag. Jeg forsøgte, at finde 

grænsen mellem det synlige og det usynlige, mellem det objektive og det 

subjektive, mellem drømme og virkelighed, og jeg fandt, at der ikke var nogen 

grænse, men, at alle disse begreber blot var relative, henvisende ikke blot til 

betingelserne for ting der forekommer objektive eller subjektive over for os selv, 

men til vores egne betingelser, og der i visse tings eksistenstilstande, som synes 

virkelige for os, er andre, der er mere uvirkelig, og i en anden tilstand bliver 

illusionerne virkelige, og det der før syntes at være virkelig, nu blot er en drøm. 

Måske vil hele vores jordiske liv i slutningen blot synes, at være intet andet end 

blot en hallucination. 

 

Da jeg gik rundt i værelset observerede jeg en Bibel, der tilhørte min vært, liggende 

på et skab. Jeg følte en trang til at åbne den på en tilfældig side og se, hvad den 

sagde. Det gjorde jeg, og mit øje faldt på tolvte kapitel i det andet brev fra apostlen 

Paulus til Korintherne hvor der siges:  

 

”Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden (om han var i legemet 

eller ude af legemet, det ved jeg ikke, Gud véd det), blev bortrykket indtil den tredje 

himmel. Og jeg ved, at dette menneske (om han var i legemet eller ude af legemet, 

det ved jeg ikke, Gud véd det), blev bortrykket ind i Paradiset, og hørte uudsigelige 

ord, som det ikke er tilladt et menneske at udtale.” 


