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Manifesterne 
 

I 1614 og 1615 udkom der i Tyskland to manifester, der på det tidspunkt blev talt 

meget om og som vakte en vældig furore. Det første var Fama Fraternitatis og 

handlede om Rosenkreuzernes Orden. Det andet var Confessio Fraternitatis, der 

forklarede brødrenes filosofi og tilbød vejledning til enhver som ville tilslutte sig 

dem. Begge var samlet i én bog som blev udgivet af henholdsvis Wilhelm Wessel, 

Kassel (1614) og Andrea Hünefeldt, Danzig (1615).  

 

I bogen nævnes broder C. R. som broderskabets grundlægger. Han blev opdraget i 

et kloster, som han var blevet sendt til, da han var 5 år gammel, og her modtog han 

omfattende undervisning. Han lærte forskellige sprog, blev undervist i teologi, 

lægekunst, matematik og hvad middelalderen ellers kunne byde på af kundskaber. 

 

Da berettes der, at en gammel klosterbroder skulle foretage en rejse til den Hellige 

Grav og den unge broder C.R. fik til opgave, at rejse med som denne aldrende 

munks ledsager. Da de to rejsende var ankommet til Cypern døde den ældre munk 

og den unge mand måtte rejse videre alene.  På den tid herskede muhamedanerne i 

det Hellige Land og broder C. R. kom i stor gunst hos dem og kom herved i 

forbindelse med nogle arabiske vismænd som førte ham til Damaskus, hvor de 

optog ham som discipel. Disse vise mænd bemestrede i høj grad naturen og dens 

kræfter og kunne udføre ting, som næsten syntes mirakuløse. Dette optog den da 

16-årige broder C. så meget, at han udsatte sin hjemrejse for at blive i Damaskus 

og lære de vise mænds hemmeligheder og kundskaber at kende. De vise mænd 

optog med glæde den unge mand i deres broderskab, for det var som om de havde 

ventet hans ankomst. De kendte både hans navn og vidste hvorfra han kom og hvad 

hans opgave havde været. 

 

Efter nogle års studier foretog han flere rejser og kom blandt andet til Spanien, der 

på den tid var maurernes berømte kulturcentrum.  

 

I sin ungdommelige begejstring troede broder C. R. at de lærde mennesker i 

Europa ville tage imod hans kundskaber med åbne arme. Samtidig ville han gøre 

dem opmærksomme på Kirkens fejl og forbedre de moralske og sociale forhold. 

Der var imidlertid ingen der tog notits af ham, tværtimod blev han 

mistænkeliggjort og tvunget til at rejse bort. 
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Den unge broder C.R. tabte dog ikke modet af den grund. Han havde sat sig for at 

oprette et Broderskab for at bevare visdommen for efterverdenen, og han rejste 

tilbage til sit udgangspunkt Tyskland. Her byggede han et hus som han kaldte for 

Spiritus Sancti og kontaktede nogle brødre fra sit gamle kloster og sammen med 

dem oprettede han det broderskab som kaldes for Rosenkreuzernes Broderskab. 

Broder C. R. underviste sine tilkaldte brødre og der blev fastsat bestemmelser med 

hensyn til Broderskabets forhold. Blandt disse var der den betydningsfulde, at hvert 

medlem skulle sørge for en værdig efterfølger og, at Broderskabets arbejdsrytme 

skulle deles i aktive og passive perioder på 108 år. Bundet af disse løfter drog 

brødrene efter endt uddannelse ud i verdenen og praktiserede deres idealer. Inden 

de døde, havde de efter broderskabets regler sørget for en efterfølger. Inden de alle 

var døde var broder C. R. også død. 

 

Da skete der efter en tid det, at en broder ville foretage en forandring på en af 

tilbygningerne til Ordenens mødested, Sancti Spiritus, og han stødte på en lille 

messingplade, hvor navnene på alle brødrene var indgraveret. Da han ville tage 

denne tavle ned fra muren, blev han opmærksom på en stor sten, som tavlen var 

fæstnet til. Da han fjernede stenen opdagede han, at der bag denne var en dør, der 

førte ind til en hvælving af en noget særpræget form. Udefra kunne intet lys trænge 

ind i den, men ikke desto mindre var hvælvingen fuldt oplyst, som af et 

hemmelighedsfuldt lys. I stedet for en gravsten, fandtes der et alter med en 

inskription på latin. Ved at skyde alteret til side fandt han en metalplade under 

denne og nedenunder den igen, lå der et overordentlig velbevaret menneskelegeme, 

som syntes fuldstændig friskt og levende. Det var broder C. R.’ legeme. I hånden 

holdt han en lille bog, skrevet på pergament og med guldbogstaver. Bogens titel 

var Testamentum. I Fama får vi kun slutningen på bogen, som indeholdte broder C. 

R.’ levnedsbeskrivelse og redegørelsen for hans død.  

 

Bagefter blev messingpladen indsat på sin gamle plads og døren lukket og 

forseglet. Foranlediget af dette vidunderlige fund, trådte brødrene derfor på ny 

frem for offentligheden. Til slut i bogen opfordres Europas lærde til nøje, at 

afprøve de udgivne eksempler på kundskab i bogen og åbent give deres mening til 

kende.  

 

Før Fama udkom på tryk, cirkulerede der kopier, men i dag har man kun en 

håndfuld håndskrevne kopier af Fama overlevet, og de er alle forskellige i 

håndskrift. Folk som modtog en kopi lavede deres egne kopier og gav dem så 

videre. 
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Der er delte meninger om hvorvidt broder C. R. 

har eksisteret som en virkelig person der har 

levet og virket som genopretter af Traditionen i 

Tyskland, men som navnet, Rosenkreuzernes 

Broderskab antyder, så er det et broderskab der 

hviler på kristne princippers grundlag. 

Beretningen om broder C. R. kan også opfattes 

som en allegori på den enkelte søgers vandring 

for, at opnå broderskabets kundskaber.  

 

I manifesterne tales der ikke om Christian 

Rosenkreuz og Rosenkreuzerne, kun om 

”Broder R.C.” og brødrene. Alligevel henviste 

titelbladet på det første manifest til 

Rosenkreuzernes Orden. Først fire år senere introducerede Johan Valentin Andreae 

(1586-1654) navnet Christian Rosenkreuz i Chymische Hochzeit (Det Kymiske 

Bryllup) som er en form for alkymistiske indvielse.  På titelbladet til den første 

udgave står der, foruden udgivelsesåret 1616, også årstallet 1459 under Christian 

Rosenkreuz’ navn. Det Kymiske bryllup blev offentliggjort i Strasbourg af Lazarus 

Zetzner, men havde få år tidligere været i omløb nogen tid som manuskript, og de 

fleste historikere er enige om, at det er skrevet mellem 1603 og 1605. Til gengæld 

er de stærk uenige om, om det var Andrea, én i kredsen omkring ham eller en helt 

tredje, der skrev det Kymiske Bryllup.  

 

Beskrivelsen af det alkymistiske bryllup begynder med, at den firs-årige Christian 

Rosenkreutz (1378-1484), omkring 1459 i en eremitbolig på skråningerne af et 

bjerg, begynder at tale om et personligt eventyr han har oplevet på tærsklen til 

Påsken. Det er fra det Kymiske Bryllup, at senere fortolkere har taget det som 

fakta, at broder R.C. er født i 1378 og død i 1484. 

 
Manifesterne skabte, som før nævnt, stor furore i de følgende år, og udgjorde en 

trussel mod tidens lære og religion, selvom de appellerede til selvstændige tænkere. 

En medvirken til furoren var også, at Rosenkreuzerne påstod de kunne læse 

naturens tegn og således lære at forstå Guds vilje. Manifesterne opmuntrede til en 

slags kommunikation baseret på en ’renset’ læsning af Skrifterne og naturen. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fburg
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Fama er fuld af beskrivelser - for eksempel forbogstaver på dets medlemmer, 

regler og forskrifter. Confessio formaner kristne til et nyt liv og siger de fromme er 

”meget tæt forbundne med os”.  

 

Rosenkreuzer fænomenet bliver af historikere set henholdsvis som Renæssancens 

okkultismes forfald eller som dens opblomstring. På den ene side foregik det meste 

af Renæssancens hermetiske lære i undergrunden, i hemmelige samfund som ingen 

kunne finde. På den anden side, blev idéerne samlet i nye fremstillinger og gjort 

enkle nok til at alle kunne forstå det. Alligevel blev manifesterne dengang kaldt 

både reaktionære og revolutionære fordi de vendte blikket tilbage mod 

Middelalderens kosmologi og fremad mod Oplysningstidens videnskabelige 

opdagelser. Der er sandheder på begge sider. Hvor nogle føler, at Fama har en før-

reformatorisk tone føler andre, at Confessio har en efter-reformatorisk indstilling. 

Rosenkreuzerne ”vedkender sig det Hellige Romerske Rige,”  men forventer det 

fjerde rige som Daniel profeterede (Daniel 7:23-27): 

 

”Han sagde således: det fjerde dyr betyder, at der skal være et fjerde rige på 

jorden, som skal blive anderledes end alle rigerne; og det skal opæde al 

jorden og søndertræde det og knuse det. Men de ti horn betyder, at der af 

samme rige skal opstå ti konger; og en anden skal opstå efter dem, og han 

skal være anderledes end de foregående og nedtrykke tre konger. Og han 

skal tale ord imod den højeste og undertrykke den højestes hellige og tænke 

på at forandre tider og lov, og de skulle gives i hans hånd indtil én tid og 

tider og en halv tid. Derefter skal retten sættes, og man skal fratage ham 

hans magt for at ødelægge og tilintegøre den indtil enden. Men riget og 

herredømmet og rigernes magt under al himmelen skal gives til et folk og 

den højestes hellige; hans rige er et evigt rige, og alle herredømmer skulle 

tjene og lyde ham.” 

 

De fremviser et stærkt bånd med magikere og kabbalister, men afviser 

guldskabende alkymister på en måde der ikke kan misforstås. Og ligesom de har 

liberale synspunkter om religion, politik og videnskab, så har de også både gamle 

og nye tanker om sproget, om den gamle drøm om Adams sprog og et håb om at 

genoplive det.  

 

Den metafor der åbnede nye muligheder bag manifesterne var liber mundi eller 

Verdens Bog. Det var et udtryk som middelalderens mystikere havde gjort stor 

brug af. Hugo af St. Victor (ca. 1096-1141) beskrev verden som en bog skrevet 
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med Guds finger, og Bonaventura (ca. 1217-1274) sagde, den var skrevet indeni os 

og udenfor os. De henviser til tavlerne som Moses modtog på Sinai. ”Og han gav 

Moses, der han havde endt at tale med ham på Sinai bjerg to vidnesbyrdets tavler. 

Stentavler, skrevne med Guds finger.” (Exodus 31:18), og til den symbolske 

profetiens bog som Ezekiel fik på tidspunktet for hans kald, ”og jeg så, og se, der 

var en hånd udstrakt til mig, og se, der var en bogrulle i den. Og han udbredte den 

for mit ansigt, og den var beskreven på begge sider.” (Ezekiel 2:9).  

 

Analogien mellem naturen og Skriften tillod en sproglig tilnærmelse til fysiske 

ting. Thomas Browne (1605-1682) skrev: 

 

Der er to bøger hvorfra jeg samler min Guddom; foruden den skrevet af 

Gud, en anden af hans tjener natur, det universelle og offentlige manuskript, 

der ligger udstrakt for øjnene af alle; de som aldrig så ham i den ene, har 

fundet ham i den anden: det var hedningenes Skrift og Teologi (……) 

sandelig hedningene ved bedre hvordan de skal forene og læse disse 

mystiske bogstaver, end vi kristne, som kaster et mere uomhyggeligt øje på 

disse almindelige hieroglyffer og med foragt afviser at suge næring fra 

guddommelighed i naturens blomster. 

 

Og Browne henviser også til Paulus bemærkning om at synlige ting leder til 

usynlige sandheder, ”Thi hans usynlige væsen, både hans evige kraft og 

guddommelighed, skues fra verdens skabelse af, idet det forstås ag hans 

gerninger” (Romerbrevet 1:20). Denne tekst var meget populær i Renaissancen. 

Den pegede hen mod en universel sandhed der kunne godtages af grækere og 

hebræere, og den tillod en forsat åbenbaring. Ved at afkode hieroglyffer eller 

mystiske bogstaver, kunne man læse Guds skrift. 

 

Nært beslægtet med drømmen om at kunne læse naturen var den, at kunne 

genvinde Adams sprog, som forenede menneskeheden fra Eden til Babel. Adam 

talte det samme sprog som Gud, for han læste skabelsens tegn da han navngav 

skabningerne. Ved at bruge sætningen fra Exodus skrev Browne: 

 

Guds finger havde efterladt en inskription på alle hans værker, ikke grafiske 

eller bestående af bogstaver, men ved deres forskellige former, 

konstitutioner, dele og handlinger, og det der passede sammen fik et ord som 

udtrykte deres naturer. Ved disse bogstaver kaldte Gud stjernerne ved deres 
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navne, og ved dette alfabet fastsatte Adam til hver en skabning et navn 

særegent for dets natur. 

 

”Han sætter tal på stjernerne, han nævner dem alle sammen ved navn.” (Salme 

147:4). ”Og alt det, som Adam kaldte hver levende sjæl, det var dens navn.” 

(Genesis 2:19). 

 

Adam’s sprog, som det blev kendt i den kristne æra, opstod senere end Biblen. Det 

fremkom ved en sammenføring, måske først lavet af Philo Judaeus (10 f. Kr.-50 

e.Kr.), af det hebræiske begreb om Navnet (Shem) og det græske, specielt stoiske 

begreb om den kreative Tanke (Logos). Thomas Aquinas (1225-1274) 

ræsonnerede, at hvis Adam navngav skabningerne og et navn skulle genspejle 

naturen hos en ting, havde den Adam der ikke var ’faldet’ en speciel kundskab. 

Aquinas hjalp også med til at genoplive Aristoteles’ (384 f. Kr.-322 f. Kr.) idé om 

den naturlige og den kunstige indførelse af navne. Det synes at være en logisk 

slutning, at Adam’s sprog var det eneste sande naturlige sprog. Hvis man kunne 

genvinde menneskehedens tidligere sprog, kunne man lære de sande navne på 

tingene. 

 

Søgen efter menneskehedens gamle kundskab forøgedes voldsomt i Renaissancen. 

Studiet af græsk ledte til en fornyet interesse af sen-antikkens intellektuelle magi, 

ofte kaldt ’hermetisk’, men måske mere nøjagtigt ny-platonisk. Marsilio Ficino 

(1433-1499) fandt stor styrke i de orfiske hymner, og troede på, at ord og sange 

kunne hjælpe et menneske med til at opnå gunstige påvirkninger fra oven. Studiet 

af hebræisk af de kristne kabbalister forstærkede sådanne mystiske spekulationer 

over sproget. Pico della Mirandola (1463-1494) fastholdte, at navne fik deres 

styrke fra det guddommelige navn, en teori rodfæstet i både kabbala og i stoiske 

lærdomme om pneuma, det vil sige om ånden eller sjælen. 

 

Måske blev det bedst kendte værk om renæssance magi skrevet af Cornelius 

Agrippa von Nettesheim (1486-1535), hvis De Occulta Philosophia, trak betydeligt 

på Ficino og Pico della Mirandola. I de sidste kapitler i Bog I, siger han, at et ord er 

tofoldigt, er indre og ydre. ”Et indre ord er en opfattelse af sindet, og bevægelse af 

sjælen,” forklarer han; ”et udtrykt ord har en vis handling i stemmen”. Han fulgte 

ny-platonisterne ved at sige, at det indre ord kom først: 

 

Først opfattet i sindet, som var det gennem visse tings frø, så ved stemmer 

eller ord, som en fødsel fuldbragt, og til sidst bevaret i skrift. Derfor siger 
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Magikerne, at tingenes rette navne, er visse stråler af ting, tilstede over alt 

til alle tider. 

 

Således navngav Adam skabningerne, tilskrev dem navne som ”i dem indeholdte 

vidunderlige kræfter af tingenes betydning”. Ord er naturlige hvis de er i samklang 

med den ”himmelske harmoni”, kunstige hvis de er bestemt ved vaner og 

behandling. 

 

Agrippa fastholdt at det hebræiske sprog er det sprog der er nærmest naturen. Det 

var af størst vigtighed for magerne, fordi det fulgte naturens principper. Men uanset 

hvad så har dette sprog værdi for enhver, som ønsker at lære om sprog, for 

principperne i dette første sprog findes i alle andre: 

 

Hvis der er noget der er oprindeligt, hvis ord har en naturlig betydning, så 

er det det hebræiske. Den der vil vide at løse bogstaverne deri, vil kunne løse 

enhver udtryksform. Der er derfor toogtyve bogstaver, som er grundlaget for 

verden, og skabninger som er og er navngivet i det, og ethvert udsagn, og 

enhver skabning er af dem og ved deres omløb modtaget deres Navne, 

Væsen og Dyd. 

 

Den der derfor vil finde ud af dem, må forbinde hvert bogstav længe og 

undersøge dem, indtil Guds stemme høres, og de allermest hellige bogstaver 

åbnes og afdækkes. For således har stemmer og ord virkning i magiske 

arbejder. For det der i naturen først udøvede magisk virkning, det er Guds 

stemme. 

 

Den protestantiske revolution opmuntrede til læsning af skrifter blandt 

håndværkere. Beretningerne blandt de forskellige håndværk blev lettere overført 

udenfor kredsen af mestre og lærlinge takket være trykkepressen, som også gjorde 

det muligt for protestanter at læse Biblen på lutheransk tysk eller King James 

engelsk. Dette kunne nu gøres uden diktater fra den formelle ledelse og derved 

opstod idéen mere bredt om, at læren måtte findes i en tredje bog, en bog der kunne 

sammenlignes med den i Skriften og naturen: en åndens bog, skrevet med det som 

Browne kaldte ”menneskets alfabet”. Mennesket var et mikrokosmos og en 

forståelse af det ville forklare verden i sin helhed. 

 

Alt dette var tidligere blev kombineret i læren af Paracelsus (1493-1541). Han 

fastholdte ”at kunsten om tegn lærer os hvordan sande og egnede navne kan 
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lægges på alle ting, alt det som Adam i virkeligheden vidste.” Han forenede 

snesevis af ord i forsøgene på at genoprette Adam’s kundskab, og henviste til 

adskillige nøglebegreber i ny-platonismen. Og han insisterede på at bruge 

modersmålet i forelæsninger og bøger. Efter hans død i 1541 blev han æret, ikke 

alene for hans medicinske reformer, men også for hans profetier og teologi. Hans 

tilhængere fandt spor af kabbala og af Thrithemius’ stenografi, et kodesystem med 

stærke overtoner af magi og engle. Disciple som Gerhard Dorn (ca. 1530-1584) 

tænkte på sig selv som brødre ”først med Kristus, dernæst Theophrastus”. 

 

Paracelsus’ navn fremkommer to gange i Fama, begge gange ved forbogstaver. 

Han siges ”tålmodigt at have læst Bogen M.”, som broder C. R. havde oversat, 

selvom den var forseglet i en grotte i hans levetid. Grotten siges endvidere at 

indeholde ”Vocubulariet af Theop: Par. Ho.”, et ord i paracelsisk benævnelse 

sådan som Gerhard Dorn har udarbejdet det. Endvidere kom de klare gensvar til 

Fama stort set fra tilhængere af Paracelsus. Et svar i 1616 behandlede Paracelsus 

som opfyldelsen af hans egen profeti, at Elias ville vende tilbage som en mester i 

alkymi. Rosenkreuzerne var tilhængere af denne ny Elias, og deres læresætninger 

fandt bekræftelse i pjecer der fulgte: Roger Bacon’s (1214-1294) værk om magiske 

bogstaver kommenteret af John Dee (1527-1608/09) og indarbejdede begreber fra 

Trithemius og Paracelsus. 

 

Den første udgivne henvisning til 

Rosenkreuzerne var Responsio (Svar) 

af Adam Haselmeyer (1560-1630). Det 

blev udgivet i 1612, to år efter han 

havde set det i Tyrol, og blev 

genoptrykt i den første udgave af Fama 

i 1614. Mere information om 

Haselmeyer var inkluderet i forordet til 

den udgave, og viste at han var militant 

protestant – offentlig notar hos 

Ærkehertug Maximilian af Bayern, som 

skrev fra Heilig Creuz, en lille by nær 

Hall i Tyrol. Han var tillige en ivrig 

studerende af Paracelsus’ teologiske 

værker, samt en modstander af 

jesuitterne, for hvis hånd han døde. 

Forordet udlægger synspunkter, 



 

11 

 

fremmet til en lovprisning af guddommelig Visdom: 

 

”Men denne skat var fuldt ud skænket vor første fader, Adam, derfor gav 

han, efter Gud havde bragt alle skabningerne frem foran ham, dem deres 

rette navne, alt efter deres natur.” 

 

Skatten var gået tabt efter Faldet i Eden, men var ”blevet manifesteret” for sådanne 

vise mennesker som blandt andet Salomon. Manifesterne var blevet udgivet for, at 

de ”kunne læses af enhver,” sagde forordet, ”for i dem er det tydeligt vist og 

afdækket, hvad verden har i vente af den.” 

 

I forordet står der videre om Haselmayer:  

 

”Og hvis nogen har betragter det, der følger og er udgivet af 

Rosenkreuzernes broderskab, som en ren filosofisk øvelse og ikke en sand 

historie, så vil andre igen sige, at jesuitterne vil jage enhver til døde for 

dette; sådan som det skete for Haselmayer, Publicus Notarius for ha ns 

højærværdighed ærkehertug Maximillian, hvis svar til broderskabet af R.C. 

er trykt her og ikke uden grund. Og fordi denne Haselmayer sagde: ”Kom 

da, åh kom, I højt oplyste mænd, kom I kære sande sjæle, I jesuitter uden 

svig”; så konkluderede jesuitterne: ”Når brødre af R.C. er jesuitter uden 

svig, så følger heraf, at vi er de svigefulde jesuitter,” og disse vrede jesuitter 

lod denne kristne Haselmayer gribe ved hovedet og lægge i jern på 

galejerne.” 

 

Blandt de første der svarede på manifesterne var også Michael Maier, en ivrig 

tilhænger af Paracelsus. Han så første gang manifesterne da han vendte tilbage til 

Bøhmen i 1616, og betragtede dem som ”fortræffelige og troværdige” 

fremlægninger af et filosofisk kollegium der kunne sammenlignes med 

brahminernes og pythagoræernes. I hans Symbola Aureae Mensae (1617), 

diskuterer han dette ”Kollegium af tyske filosoffer” i slutningen af en tekst om 

Paracelsus. Han så tydeligvis det som manifesterne lovpriste, inklusiv 

anakronismen der involverede Paracelsus, og prøvede at besvare hver af dem. 

Paracelsus havde været i stand til at læse ”Bogen M.” selvom Broder C. R. kopi var 

forseglet, fordi det i virkeligheden var bogen om verden (liber mundi) eller om 

naturlig magi (liber magiae naturalis) – en bog åben for alle at læse. Paracelsus 

fandt den samme bog i naturen som broder R. C. lærte fra Arabien, så broder C. R.’ 

bøger indeholdte altså ordforråd som Paracelsus syntes at have opfundet. Efter at 
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have løst disse tvivl, tilbød Maier gådefulde digte til muserne og Apollo, alt 

sammen om Kollegiet af R.C. og adskillige forsøg på at afdække betydningen af 

disse bogstaver. 

 

Maier’s udførligste fremlægning om Rosenkreuzerne kom i en kommentar til 

ordenens love. Som praktiserende læge, gav han meste plads til den første lov: ”At 

ingen af dem skulle udføre anden profession end helbrede de syge, og det gratis.”  

 

Maier tillagde også ”Ordet C.R. skulle være deres Segl, Mærke og Karakter.” stor 

betydning og sammenlignede bogstaverne C.R. med de ægyptiske hieroglyffer, for 

Rosenkreuzerne brugte bogstaverne til ”at afdække deres sind for deres venner, og 

til at tildække det for andre.” Han indså at anagrammet og gåden var noget som 

læseren skulle løse, men advarede, at ”intet menneske kan samle noget op, 

medmindre han er meget dygtig til ord og ting.” Han advarede også mod den 

verbale magi forbundet med ”ordet Abracadabra”, og sagde: ”vi kerer os ikke om 

ord; men ser mere efter tingene, for ting skal også være selvom de er mærkelige, 

men ord uden ting er forgæves og uden betydning.”  

 

Michael Maier, der var født i 1568 i Rendsburg i Holsten og død i 1622, var den 

mand som frem for nogen var skyld i at Rosenkreuzerne blev stemplet som 

alkymister. Han var den mest berømte alkymistiske læge i Tyskland siden 

Paracelsus. Efter at have taget eksamen i medicin i Rostock tog han til Prag og gik 

i kejser Rudolf II tjeneste. Denne ansatte ham som sin livlæge. Rudolf havde en 

stor lidenskab for alkymi og hans hof var samlingssted for mange af Europas 

kendte alkymister. Det fortælles at hans formue ved hans død omfattede 48 

skæpper guld og tre skæpper sølv, alt angiveligt fremstillet af hans hofalkymister. 

Efter Rudolf’ død i 1612 besøgte Maier England, hvor han blandt andet mødte Sir 

William Paddy, som var læge for Jacob I af Skotland og til hvem han dedicerede 

sin bog Arcana Arcanissima (den hemmeligste af hemmeligheder).  

 

Det er også ret sandsynligt at han mødte Robert Fludd. Maier kan også have mødt 

kong Jacob personligt. Sikkert er det, at han var i berøring med kongen, som det 

fremgår af et meget mærkeligt dokument, som synes at forbinde Jacob med 

Rosenkreuzerne. Dette dokument, som nu befinder sig i det skotske landsarkiv i 

Skotland, er en julehilsen fra Maier til Jacob i 1612. Det er skrevet på et stykke 

pergament, der måler cirka 90x60 cm. og dækket med versestumper og er sikkert et 

af de første og største julekort, der findes. Hvad der gør det bemærkelsesværdigt i 

denne sammenhæng, er imidlertid den kendsgerning, at der midt på pergamentet er 
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en rose med otte kronblade, som danner midtpunktet i hele arrangementet. Stilken 

og underlaget, hvorpå den hviler, består af ord og der er flere ord på og omkring 

kronbladene, alle på latin. I de otte mellemrum mellem kronbladene, muligvis et 

slags otte grenet kors er der en hilsen, som groft oversat lyder således: ”Hilsen til 

Jacob, i lang tid Storbritaniens konge. Må rosen blive fuld af glæde og din sande 

beskyttelse”. 

 

I 1619 blev han læge for landgreve Mortitz af Hessen, men kort efter slog han sig 

ned som praktiserende læge i Magdeburg, hvor han døde i 1662. Hele sit liv var 

han en hengiven lutheraner og siges at have været et godgørende og altruistisk 

menneske. 

 

Maier troede på, at Rosenkreuzerne kendte hemmeligheden om, hvordan man 

skabte materielt guld. Denne hemmelighed, hævdede han i Silentium post 

Clamores (Frankfurt 1617), tilhørte tidligere civilisationer og blev videregivet af 

mundtlig vej. De indviede i de eleusinske mysterier var f.eks. meget fortrolige med 

kunsten at skabe guld og de bevarede og dyrkede den med så stor 

hemmelighedsfuldhed, at ingen lærte processens navn.  

 

Maier skriver om Rosenkreuzerne i mange af sine værker. Hans sidste forsvar for 

broderskabet var Themis Aurea (Frankfurt 1618), hvori han beskriver brødrene som 

hårdtarbejdende læger og kemikere, optaget af studiet af naturen og en reformering 

af verden. ”Rosenkreuzerbrødrene”, skriver han, ”har altid haft en leder eller et 

overhoved, overfor hvem de er lydige. De har den sande astronomi, den sande 

fysik, matematik, medicin og kemi, hvorved de er i stand til at frembringe sjældne 

og vidunderlige resultater. De er meget arbejdsomme, nøjsomme, mådeholdne, 

hemmelighedsfulde og sanddru”. 

 

Med hensyn til broderskabets mødested, siger han gådefuldt: ”Vi kan ikke fortælle 

om de steder, hvor de mødes, ej heller tidspunkterne. Jeg har sommetider 

bemærket Olympus Huse nær en flod og kendt til en by, som vi kalder Sancti 

Spiritus - jeg mener Helicon eller Parnassus, i hvilken Pegasus åbnede en kilde af 

strømmende vand, hvori Diana vaskede sig og for hvem Venus var kammerpige og 

Saturn vogter. Dette vil være tilstrækkelig oplysning for den intelligente læser, men 

forvirrende for den uvidende”. 

 

Han forklarede, at brødrenes ophøjede holdning, ved ikke at svare ansøgerne var en 

antydning af de strenge normer, ordenen havde fastlagt. Folk der ønskede at blive 
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Rosenkreuzere måtte regne med at blive udsat for fem års hemmelig overvågning, 

inden de fik at vide om de kunne accepteres – en prøve, som Maier bemærkede, 

ikke var forskellig fra den prøvetid, der i gammel tid blev forlangt af grupper som 

orfikerne, phytagoræerne og tilbedere af Isis og Osiris. 

 

Maier formodede at flertallet af ansøgere ville blive fundet uværdige, og at de der 

fik indtræde skulle aflægge tavshedsløfte. ”Derfor”, ræsonerede han, ”findes der 

ingen måde at anslå medlemstallet – eller deres standard på – undtagen indefra”. 

 

Med hensyn til ordenens symboler, rosen og korset, forestillede Maier sig, at de var 

ment som forskrifter for livet: de som ønskede at forstå rosen, det vil sige den 

uendelige visdom, måtte først underkaste sig korsets tugtelse, det vil sige en række 

prøvelser. Maier tilføjede, noget undskyldende, at han ønskede at Rosenkreuzernes 

formål kunne blive udtrykt lidt mere direkte, da også han fandt dem noget uklare. 

 

I 1616 udgav Robert Fludd et værk om Rosenkreuzerne under navnet Fluctibus. 

Robert Fludd (1574-1637) var søn af en godsejer i Kent og tilbragte det meste af 

sin ungdom med rejser i udlandet og i denne periode må han være kommet i 

kontakt med nogle af hermetikerne på fastlandet. Han vendte tilbage for at studere 

medicin i Oxford, hvorfra han tog eksamen i 1605. I 1609 blev han optaget som 

Fellow of College of Physicians, men først efter nogen modstand, som skyldtes 

hans uortodokse meninger og noget arrogant adfærd. 

 

Fludd skrev blandt andet, at broderskabets hus eller kloster - det vil sige 

helligåndens hus, nævnt i Fama - ikke skulle forstås bogstaveligt. ”Huset”, siger 

han, ”er et åndeligt opholdssted, der hviler på den klippe, som er Kristus”. Han 

citerer også apostlen Paulus for ordene: ”Jeres bolig var ikke gjort af 

menneskehænder, men vi har en åndelig bolig i himmelen, som er visdommens hus 

på fornuftens bjerg, bygget på den åndelige klippe”. 

 

Robert Fludd syntes at have betragtet Rosenkreuzerne som et virkeligt broderskab, 

for han gengiver et brev, som han fastholder at være ”skrevet af Rosenkreutzer-

brødrene og sendt til en tysk kandidat”, og som han havde modtaget ”gennem min 

ven i Danzig”. 

 

Robert Fludd havde også sagt: ”Han som besidder Ordet, udtalt fra skyerne og som 

bliver ét med Ånden, der skinner med guddommelige stråler, skal dele Moses og 

Elias skæbne”.  
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Den første publicerede indvending mod Rosenkreuzerne var fra Andrea Libavius 

(1555-1616), en kendt kemiker og modstander af Paracelsus. I Analysis 

Confessionis spurgte Libavius, hvordan Rosenkreuzerne kunne vide, at nye stjerner 

kom fra Gud og ikke fra djævlen, og hvor de fik deres autoritet fra til at fortolke 

sådanne tegn. Det var som et svar til Libavius at Robert Fludd skrev sit forsvar for 

Rosenkreuzerne. Dette forsvar begyndte med et studie af mystiske tegn, De 

Characteribus Mysticis, som argumenterede for at natur og Bibel måtte læses som 

kommentarer til hinanden. Der fulgte afsnit om hindringerne ved at lære naturens 

hemmeligheder og til sidst med en epilog til Brødrene af Rosen Korset. 

 

I den første del forklarede Fludd, at Rosenkreuzerne tænkte på naturen som en bog, 

som de dog ikke kunne påstå, at de kendte til fulde: 

 

Når Rosenkorsets Broderskab i deres Confessio nævner Naturens store bog, 

og dens bogstaver og tegn, var vores intention her at bevise, med 

argumenter fra den Hellige Skrift, og fra sande naturlige dyder, at en sådan 

bog eksisterer, ligeledes sådanne bogstaver og tegn, og, at sådan et Skrift er 

sat sammen ved dem. Vi siger derfor, at det er vanskeligt at nå frem til en 

sand forståelse af disse Guds bøger, for i det okkulte og usynlige bibliotek 

diskuteres dette under det ydre af ordene. 

 

Naturen er en synlig bog som Gud stadig skriver på, men dens bogstaver er 

mystiske og hemmelige. Deres sande betydning blev afdækket for Adam, som 

indførte navne passende til deres tegn. De blev ødelagte efter den babylonske 

forvirring, men traditionen har bevaret nok af dem til at man stadig kan læse 

tegnene: 

 

Fordi den specielle kundskab om disse mystiske tegn først blev afdækket for 

Adam, som en gave fra Gud, og fra ham ved efterfølgende kabbalister, 

overført fra fader til søn, er det muligt, at den store naturens bog ligger 

åben, men kun få kan læse den. 

 

De nye stjerner var vidnesbyrd om, at Gud gjorde sin vilje kendt for alle: 

”betydningen af tegnene skrevet på himlen kan nu afdækkes for menneskene, som 

før var ufuldkomne, med modstridende følelser og usikre.” 
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Ligesom Maier, betragtede Fludd ord som sekundære til ting. Den usynlige 

opfattelse og den synlige verden eksisterede begge før sproget. De eksisterer 

stadig, selv efter Adams sprog er blevet tabt, så der er håb om, at mennesket kan 

blive givet et nyt sprog. Fludd prøvede aldrig at opfinde et nyt sprog, trods han 

store ambitioner, for Rosenkreuzernes manifester fastholdte, at det allerede 

eksisterede. Hans historie viser, at manifesterne kunne vise sig demoraliserende og 

tilbød nåde mere end de tilskyndede til nye opfindelser. Han skrev om sin egen 

skuffelse, men modtog aldrig noget svar fra broderskabet, og han formodede 

derfor, at ”ved mit vids store tåbelighed har Rosenkorsets Broderskab stødt mig fra 

sig, uværdig til at opstige til deres Parnassus’ ophøjede viden.” 

 

Trods frustrationerne vedblev Fludd at være en ivrig fortaler for Rosenkreuzerne. 

Han besvarede beskyldninger fra Johannes Kepler (1571-1630), som sagde han 

havde ignoreret den enkle kvantitative betydning af tal, og Marin Mersenne, som 

beskyldte ham for at ignorere den bogstavelige betydning af Skriften. 

 

I sine svar mod beskyldningerne for blasfemi forklarede han, at Broderskabet var 

en usynlig kirke, en indre helligdom indenfor kristendommen, og ved at gøre dette, 

henviste han til begrebet om en indre og ydre verden. Hans formulering minder om 

Agrippa’s: 

 

Læren om frelsen har sat et tofoldigt kors foran os, således, at der er en 

tofoldig lov eller tofoldig måde i den Hellige Skrift, en tofoldig visdom, 

nemlig, en ydre og en indre, hvoraf den ydre er kappen for den indre. 

Således er der under loven skjult i den Hellige Skrift ånden i bogstavet, den 

guddommelige og mystiske visdom inden i den tilsyneladende forvirrende 

betydning af de ydre ord. 

 

Efter at have henvist til Paulus ord om at bogstavet dræber, medens ånden giver liv. 

(2. Kor. 3:6), afviser han sine kritikere og minder dem om Rosenkreuzernes kald på 

en videnskab baseret på Guds visdom, snarere end verdens visdom (1. Kor. 2:4). 

Lige til sin død var Fludd overbevist om, at verden var skrevet på hebræisk, men 

ikke den slags hebræisk man kunne lære fra bøgerne: 

 

”Alle arter af skabninger er udtrykt ved hvert af de 22 hebræiske bogstaver, 

ikke de ydre, som er simpelt malet med blæk eller som kunst, der blot er 

skygger, men de brændende og lysende åndelige bogstaver, som blev præget  

i begyndelsen.” 
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I 1652 trykte og udgav Thomas Vaughan en engelsk oversættelse af de to 

manifester. I sit forord siger han, at oversættelsen stammer fra ”en ukendt hånd” 

og ”kopien blev mig overdraget af en gentleman langt mere lærd end jeg”. Netop 

denne udgave er blevet trykt i mange bøger og brugt hos Ordener lige siden. 

Desværre har den nogle få, men meget misvisende fejl i oversættelsen 

 
Denne ’gentleman’ er formentlig Elias Ashmole, der var født i 1617 og død i 1692. 

Han var antikvar, historiker, alkymist og grundlægger af Ashmole-museet i 

Oxford, og hans interesse for alkymi fik ham til at samle de vigtigste alkymistiske 

skrifter under titlen Theatrum Chemicum Britanicum (1651). I forordet til dette 

værk bringer han følgende direkte citat fra Fama Fraternitatis:  

 

”Og sikkert er det, at han, for hvem hele naturens forløb ligger åbent, ikke 

glæder sig mere over, at han kan lave guld eller sølv eller få djævlene til at 

adlyde sig, som over, at han ser himlene åbnet, Guds engle stigende op og 

ned og at hans eget navn er smukt indskrevet i livets bog”. 

 

Ashmole nævner også den meget omtalte historie fra Fama om, at en 

Rosenkreuzerbroder, kendt som J.O., kom til England og helbredte den unge jarl 

fra Nordfolk for spedalskhed. Dette er en af fejlene i den engelske oversættelse. I 

den engelske udgave står der: ”I England tales der meget om ham, hovedsageligt 

fordi han helbredte en ung Jarl af Norfolk for spedalskhed.” Og i den tyske 

original står der: ”I England tales der meget om ham, hovedsageligt fordi en ung 

Jarl af Norfolk forstod hans særlige evner.  

 

Manifesterne er korte. Deres anonyme forfattere behøvede ikke mange ord for at 

fortælle det de ville. Den der læser med de rette øjne vil ikke være i tvivl om 

budskabet og målet med dem. På den anden side er de skrevet på en sådan måde, at 

den ”brede masse” ikke vil forstå meget. Det sind der er retteligen forberedt, vil 

forstå hvad der ligger skjult bag Broderskabets historie. 

 

Manifesterne fortæller, at Broderskabet er usynligt. Den træder ikke frem i fysisk 

form for verden af den simple grund, at den af natur ikke kan gøre det. De 

mennesker der er Rosenkreuzere genkender ikke desto mindre hinanden, og måden 

hvorpå de genkender hinanden kan hverken efterlignes eller forrådes, for deres 

pasord er langt mere subtile end de almindelige hemmelige logers tegn og pasord 

er det. 
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Men lad os begynde med at læse Fama Fraternitatis. Jeg har ene og alene gjort 

brug af den oprindelige tyske udgave fra 1615.  

 

Bjarne W. Augustenborg 

Kirkholt 2016 
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Fama Fraternitatis 

eller 

Bekendtgørelse fra 

Broderskabet af den 

ærværdige Orden R.C. 

Til de højere stænder og 

lærde i Europa 

 

Vi brødre af Broderskabet 

R.C. indbyder vores Fama til 

alle og enhver  

 

Vi ser, at alene den Ene Vise 

og Barmhjertelige Gud i disse 

seneste tider i så rigt mål har 

overøst sin Barmhjertelighed 

og Godhed over menneskenes 

slægt, hvorved vi opnår mere 

og mere fuldkommen viden 

om hans sønner og Naturen,  

  

Kommentarer 

”om hans sønner,” er formentlig 

en henvisning til historien om 

den fortabte søn i Biblen. ”Min søn,” sagde faderen, ”du er altid hos mig, og alt 

mit er dit. Men vi var nødt til at fejre og være glade, fordi din broder her var død, 

og er i live igen; han var fortabt er funden.” (Lukas 15:11-32)  Verdens fortabte 

menneske vil altid finde sammen med dem, for hvem Gud altid har levet, for at 

arbejde med i levendegørelsen af den skjulte virkelighed. 
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som udbreder sig mere og 

mere, så vi retfærdigvis kan 

rose os af den lykkelige tid, 

hvor ikke alene den halve 

verden, som førhen var ukendt 

og skjult, nu er blevet blotlagt 

for os, og for os manifesteret 

mange vidunderlige og hidtil 

ukendt arbejder og skabninger 

i Naturen og ydermere ladet 

mænd med stor visdom 

fremkomme, som delvis kan 

forny og forvandle alle kunster 

til fuldkommenhed så 

mennesket endelig derved kan 

forstå sin egen ædelhed og sit 

værd, hvorfor det kaldes 

Mikrokosmos og hvor langt 

dets kunst rækker i Naturen.  

 

Selvom den rå verden kun vil 

glædes lidet ved dette, snarere smile og spotte det, og de lærdes stolthed og 

begærlighed er så stor, at det ikke lader dem enes i fællesskab, men var de 

forenede, da kunne de ud af alle disse ting, som Gud i denne vor tidsalder i 

så rigt mål overøser os med, indsamle Librum Naturae
(1)

 eller en 

fuldkommen metode for alle kunster.  

  

1. Naturens Bog 

 

Kommentarer 

”Hvor ikke alene den halve verden,” er en henvisning til den åndelige 

verden (Yesod), da denne verden består halvt af en fysisk verden og halvt af 

en åndelig verden. 
Fama og Confessio, henvendte sig især til ”de lærde i Europa”, og denne 

henvendelse peger på en bestemt klasse af studerende, for i 1614 studerede de 
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lærde i Europa hebræisk kabbala, der var blevet opdaget to århundreder tidligere.  

Det var fra kabbala, at Paracelsus - som indførte  begrebet Microcosmos i Europa - 

fik de idéer der ligger i dette begreb.  Kabbala, og ingen andre  filosofi, passer til 

beskrivelsen af den undervisning der blev fremlagt af Rosenkreuzerne.   

   

I betragtning af, at Rosenkreuzernes filosofi i vid udstrækning stammer fra  

kabbala, og at begge manifester erklærer, at de er skrevet gådefuldt, ”for ikke at 

forskrække den brede masse,” kan vi analysere disse dokumenter ud fra et 

kabbalistisk synspunkt. Historien om C.R. er derfor en allegori om udviklingen af 

mennesket.   

 

Liber Naturae, Naturens Bog er bogen med ”de store bogstaver og tegn som Gud 

Herren har skrevet og præget i himlen og på jorden.” men ”Selvom Naturens store 

Bog ligger åben for alle mennesker, er det dog få som kan læse og forstå den.” 

Nøgleordet er, som det fortælles i det andet manifest, Confessio, en undersøgelse af 

analogien mellem naturen og Skriften: 

 

Disse tegn og bogstaver som Gud her og der har præget i den hellige Skrift, 

Biblen, har han ligedan præget allermest tydeligt i den vidunderlige skabelse 

af himmel og jord, ja i alle skabningerne. Så sådanne som Matematikere 

eller Astronomer længe før kan se, og kende til formørkelser som vil komme, 

således vi sandelig kan forudvide og forudse Kirkens Tilsløringers mørke, og 

hvor længe det skal vare: Hvor end vi har Tegnene og Bogstaverne fra, så 

har vi lånt vor Magiske skrift, og fundet ud af det, og har lavet vort eget 

Sprog, hvor alt udtrykker og forklarer alle Tings Natur: Således er det intet 

under, at vi ikke er så veltalende i andre Sprog, som vi ved, at de alle 

sammen er uenige med vore forfædres Sprog, Adam og Enok, som var helt 

skjult gennem den Babylonske Forvirring. 
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Men sådan er deres modstand, 

at de stadig holder fast ved og 

er uvillige til at forlade den 

gamle kurs, idet de værdsætter 

Paven, Aristoteles og Galen, 

som, hvis de levede nu, med 

stor glæde ville forlade deres 

fejlagtige lærdomme, ja, og 

alt, hvad der har blot et 

tilsyneladende skær af 

lærdom, værdsætter de langt 

mere end det klare 

manifesterede lys og 

sandheden. Her er der for 

megen svaghed til så stort et 

arbejde, og selv om 

sandheden manifesterer sig i 

teologi, fysik og matematik, så 

viser den gamle fjende sig ikke 

desto mindre gennem sin 

spidsfindige dygtighed og 

hindrer enhver god hensigt 

gennem sine redskaber og 

stridbare, vaklende mennesker. 
 

Den Gudfrygtige og Højt Illuminerede Fader, vor Broder C.R. - tysker af 

fødsel, lederen og hovedgrundlæggeren af vort Broderskab - havde længe 

arbejdet ihærdigt for en sådan generel reformation. På grund af sin 

fattigdom, (selvom han kom fra adelige forældre),  

 

 

Kommentarer 

Grundlæggeren af Broderskabet kaldes "Vor Broder og Fader C.R.", en mystisk 

benævnelse der op gennem historien er blevet anvendt om Kristus, det åndelige 
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Selv.  Selv i de eksoterisk Evangelier kalder Jesus sig selv ”broder” om dem, der 

gør Guds vilje, og udtrykte sin identitet med sin ”Fader”.  

 

Bogstavet C i oldtysk er vores K og kan således erstattes med de hebræiske 

bogstaver Kaph og Resh (KR), som på hebraiske er Kar og betyder ”lam”.  Resh og 

Kaph (RK) er på hebraisk Rok, der betyder ”barmhjertelighed”, kvaliteten 

symboliseret ved Lammet.  Både Kaph og Resh (CR) og Resh og Kaph (RC) bliver 

sammenlagt 220, en talrække som er vigtig i Kabbala, fordi det repræsenterer en 

mangedobling af de 22 kræfter symboliseret ved de 22 hebræiske bogstaver som 

beføjelser af de 10 Sephiroth.  

 

Resh er tegnet både for det sind, der vender sig mod ugudelighed og syndighed og 

det, der stræber mod højere bevidsthed. Bogstavets form siges at afspejle et hoved, 

der bøjer sig for Gud. I denne betydning indleder Resh ordet raash, det fattige 

menneske, der erkender og anerkender sin tjenende funktion. Men Resh betegner 

også det modsatte, nemlig ordet rashah, der betyder ’en ondskabsfuld person, der 

bruger sin viden og indsigt for sin egen vindings skyld og mod Gud og 

medmennesker.  

 

Resh referer til de guddommelige kræfter, helheden af universet, til kosmisk liv 

overalt og i alt. Resh er bevægelsen af ting ved ødelæggelse og vækst. Det gamle er 

efterladt og det nye kommer frem. Og status, lige der, hvor det der har været, og 

det der nu skal blive, står klart frem og side om side i en fælles sum, er 

begyndelsen på historien om Resh. Den begyndelse der her tales om, er ikke en 

pludselig opstået begivenhed, men nærmere et kulminationspunkt for 

omstændigheder, indre som ydre, der har en længere historie bag sig. Den handler 

om et særligt sted på vores udviklingsvej, hvor vi har draget så megen indsigt ud af 

vores egne erfaringer, at vi har de nødvendige forudsætninger for at danne os et 

samlet overblik.  

 

Bogstavet Kaph betyder en håndflade. Håndfladen er det sted i kroppen, hvor 

potentialet er aktualiseret, altså der, hvor tanke bliver til udtryk. Kaph er et 

spændingsforhold mellem to poler. Hvis en skabning lever i den ene pol, er den 

død i den anden, og er man død i den ene pol, da lever man i den anden. Gennem 

Kaph skabes der en dør mellem de to fænomener, der muliggør en evig bevægelse 

af liv og død i verden. Verden er ikke skabt af liv og død, men liv og død indgår i 

verden, som en nødvendig del af verden, og var det ikke for dem begge, rummet i 
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ét, Kaph’s, mysterium, da ville resultatet være den totale ødelæggelse af alt, som er 

skabt. Derfor er det for kabbalisten lige så vigtigt at acceptere og forholde sig til 

døden som til livet på en bevidst måde. Kun sådan, vil man kunne indfri ønsket om 

at erkende deres ’mening’ ud fra en større og dybere sammenhæng end deres egen, 

og kun sådan vil man, ’i virkeligheden’, kunne lære at orientere sig i mellem dem, 

og finde vej i deres særskilte processer. 

 

Kaph står for den guddommelige kraft, vi modtager på vores vej gennem livet, der 

sikrer, at vi får, hvad vi behøver for at klare os fra vi fødes, til vi dør, og bogstavets 

form, den let åbne hånd, refererer til et kabbalistisk ideal om, at vi må lære at 

modtage og acceptere alt, hvad der kommer til os, som gyldige og nødvendige 

skridt på vores vej uanset, hvor angstprovokerende og smertefuldt, det måtte være. 

Dette ideal beskrives meget levende i Lukas fortælling om Jesus og hans disciple 

den sidste nat på Oliebjerget. Jesus er så angstfuld og plaget i visheden om, hvad 

der vil komme til ham, at hans sved bliver som bloddråber, mens han indtrængende 

beder til Gud: ”Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog ske ikke min 

vilje, men din” (Luk. 22, 42) Efter at have fundet styrke til, at se sin egen død i 

øjnene, går han tilbage til sine disciple, som han finder ’sovende fordi de er 

overvældede af sorg’ og han siger til dem: ”Hvorfor sover I? Rejs jer, og bed om 

ikke at falde i fristelse.” (Luk.22, 46). 

 

Af denne sætning, kunne vi let forledes til at tro, at der er tale om en irettesættelse i 

den forstand, at disciplene skulle have været vågne, men er slumret ind på grund af 

karaktersvaghed eller manglende disciplin, at de nu bliver bedt om at mande sig op 

og tage sig sammen. Men det behøver ikke at være tilfældet. Sætningen kunne 

nemlig også læses med ganske andre, og mildere, øjne og forstås sådan, at der i 

realiteten er tale om en vejledning, en ’på rette vej sættelse’, der er ganske uden en 

bebrejdende undertone:  

 

Mester fortæller: ”Hvorfor sover I? Selv nu, findes der en anden mulighed end at 

lukke øjnene for det uundgåelige. men de kræfter I er oppe mod er så stærke, at I 

ikke kan hamle op med dem for egen hånd. I må gøre, som jeg selv har gjort, og 

bede Gud om hjælp til, at I må finde styrke til at se det i øjnene, der overvælder jer 

og tvinger jer i knæ. Vågn op og se at I sover. Skam jer ikke fordi I sov, for søvnen 

er Guds nåde for afmagtens ofre, og I var i afmagt, da jeg fandt jer. Vågn op og 

forstå, at I ikke længere sover fordi magten er jeres nu.” 
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Oplevelsen af det spændingsforhold, der er skabt ved en brist eller dualitet i 

verden, forplanter sig i vores indre som en følelse af afsavn og afstand, der er 

forbundet med at skulle være ’enten eller’, død eller levende, og den får os til at 

søge efter et tredje sted, et ’både og’, hvor vi altid lever alle steder på samme tid, 

og hvor intet behøver at dø, for at noget andet kan eksistere. Hvor absurde og 

virkelighedsfjerne disse tanker end måtte synes at være, så er det måske netop i 

kraft af dem, at døren til Kaph’s mysterium og den bagved liggende virkelighed 

begynder at linde på sig. Det er ikke en verden af død. Ej heller en verden af liv. 

Det er hverken et foroven eller et forneden, men en verden vævet ind imellem dem 

alle som et forenende element af højere og lavere formål. Det er her, i denne 

rummets tredje dimension, at vi erkender, at den jordiske verdens lidelser er 

lidelser, som opstår ud fra behovet for en forsoning mellem det menneskelige og 

det over-personlige og ikke en fortrængning af det menneskelige til fordel for det 

over-personlige. Det vi må stræbe efter, er en enhed, der er sammensat af begge 

riger. Den virkelige mystiske erfaring om livet er den, som vokser ud fra en 

hensigtsfyldt, planlagt indtræden i begge virkeligheders ild, i den enkeltes forsøg 

på at antænde den i hele sig selv.  
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kom han som 5-årig i kloster, 

hvor han havde lært græsk og 

latin middelmådigt.  

 

Her blev han endnu i sin 

opvækst efter sit inderligste 

ønske og anmodning 

forbundet med en Broder 

P.A.L. som havde besluttet at 

rejse til den Hellige Grav. 

Selvom denne Broder døde på 

Cypern og derfor aldrig kom 

til Jerusalem, vendte vor 

Broder C.R. ikke tilbage. Han 

havde i sinde derfra at tage til 

Jerusalem, men på grund af 

sin legemlige tilstand forblev 

han der, og i kraft af sin 

dygtighed i lægekunst 

opnåede han stor gunst hos 

tyrkerne. I mellem tiden fik 

han tilfældigt kendskab til de 

vise mænd i Damaskus i Arabien og så, hvilke store undere de udvirkede, og 

hvordan Naturen var åbenbaret for dem. Denne Broder C.R.C’s høje og 

ædle Ånd blev så dybt bevæget ved dette, at Jerusalem nu ikke var så meget 

i hans tanker som Damaskus.  

 

 

Kommentarer 

Broder C.R. er 5 år. Tallet 5 symboliserer Guds nåde og godhed. De ti bud 

indeholder to sæt af hver 5 bud. De første fem bud er relateret til vores behandling 

af og forhold til Gud, og de sidste fem angår vores forhold til andre mennesker 

 

Det femte hebræiske bogstav er He. Bogstavet stammer fra en rod, der betyder, 

”at ånde” på den måde, at man tillader luft og lys at trænge ind i en dybere 
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betydning end den rent fysiske. He læses almindeligvis som et symbol for 

universelt liv, klarhed, ånden i tilværelsen, handlingen af følelse og 

villighed, transcendental viden og universel magnetisme. 

 

Taget i rækkefølge minder bogstaverne fra Aleph til He, os om den gnostiske lære 

om skabelsen af universet. Gnostikerne mente, at én i begyndelsen blev til to ved 

tanken således, at der var ét Sind og én Tanke. Aleph kan på denne måde lignes ved 

det guddommelige Sind, Beth med Tanken i sin oprindelige renhed, og Gimel med 

Tanken efter at den blevet parret med Sindet for at blive moder til alle de lavere 

kræfter. Blandt disse lavere kræfter var Demiurgen eller Kosmokrator, skaberen af 

den synlige verden. Han var skaberen af de materielle ting, Daleth, men også af de 

åndelige ting, der gælder den almindelige religion og moral, He. 

 

Tallet 5 symboliserer mennesket i mikrokosmos. Men 5 er også tallet for det 

fuldkomne menneske, der illustreres ved et pentagram. Det fortælles, at de fire 

bogstaver i Guds navn korresponderer med de fire principper i mennesket: Yod 

korresponderer med ånd, He med sjæl, Vau med intellekt og det sidste He med 

hjertet. Disse fire må inkarneres og udtrykkes for at mobilisere det femte princip: 

Vilje, der illustreres ved bogstavet Shin. Når man tilfører bogstavet Shin til 

Tetragrammaton  opstår et nyt navn JHSVH, JeHeSVaH eller Jesus. 

 

I alkymien bliver tallet 5 også tegnet i form af et pentagram eller en fempunktet 

stjerne. Pentagrammet står for de fem dyder: Godhed, renhed, kærlighed, visdom 

og sandhed. Det virker også her som symbol for ånden, der er forenet med og 

dominerende kraft i stoffet. Tallet 5 er sammensat af 4+1, 1 for ånd, den 

guddommelige bestanddel som Gud blæste ind i Adams næse og 4, for de fire 

elementer ild, luft, jord og vand. Det er af disse, fortæller de klassiske og 

middelalderlige teorier os, at al materie er skabt. Pentagrammet fungerer derfor 

også som symbol på det søgende menneske, der på samme tid er forankret i det 

materielle og i det himmelske univers. Når man står med let spredte ben på jorden 

og strækker sine hænder mod himlen former man den fempunktede stjerne med sin 

krop, og danner på denne måde et geometrisk udtryk for, at man ønsker en udvidet 

tilgang til dens 5 dyder. Nummerologisk danner 5 tallet midten af den anden 

verden i mennesket. Hvor 4 står for jordforbindelse på et psykisk plan, står 5 for 

sanserne på det fysiske, men også for deres iboende potentiale, der kan udvikles og 

forfines til at strække sig til et metafysisk niveau. 
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"Middelmådig kendskab til græsk og latin" betyder den ufuldstændige udvikling af 

filosofi græsk og videnskab latin. Men det kan også være et hint om at Biblen er 

oversat middelmådig til græsk og latin. Den gamle betydning af ordet middelmådig 

er uden forskel, og Fama prøver at få os til at forstå, at vi må lære videnskabens 

sprog latin og filosofiens og religionens sprog græsk lige godt. Uden denne 

forudgående indlæring er det umuligt at forsætte og modtage de højere 

instruktioner. Disse højere instruktioner - ved hjælp af hvilke vi bliver bekendt med 

den esoteriske videnskabs og filosofis hemmeligheder - skænkes os i det som Fama 

kalder arabisk, der betyder indvielsens sprog. 

 

”Her blev han endnu i sin opvækst efter sit inderligste ønske og anmodning 

forbundet med en Broder P.A.L”.  Broder P.A.L. er ganske enkelt hvad der står: 

Peh, Aleph og Lamed. Bogstavet Peh betyder ’mund’ og i forlængelse heraf ’tale’, 

’ord’ og ’udtryk’. Sproget er de kreative energier, der strømmer fra åbningen og 

gives videre på denne måde. Den tænkte, indre visdom manifesterer sig i form af 

den talte visdom, hvor den deler sig i to strømninger eller budskab. En vil søge sin 

modtager i den ydre verden, mens den anden vender tilbage til sin kilde for, at 

tanken skal få mulighed for at opleve sin egen lyd. Sproget, Peh’s udtryk, skabes i 

hjertet. I bogstavet Lamed lærer vi hvordan visdom strømmer ned fra hjernen for at 

møde hjertets visdom og forene sig med det i en højere form for forståelse. Da 

hjertet har det samme ønske, vil det stræbe opad for at modtage budskabet, opfange 

det og præge det i sig selv som fuld bevidsthed. i bogstavet Peh, vil bevidsthedens 

lys bølge fra det indre af hjertet til munden, og munden vil forme og formidle det i 

tale. Dette er betydningen bag: ”Den kloges hjerte oplyser hans mund”.  

 

Da enhver ting der er skabt er et lille univers i sig selv, og målet med mystikerens 

liv er at opleve forening med Skaberen, så består størstedelen af det kabbalistiske 

arbejde i at meditere på og kontemplerer eller reflekterer over de mange 

korrespondancer som forbinder Skabelsen med Kilden. De oprindelige kabbalister 

opdagede hurtigt, at når det kom til nedskrivningen, så var det, at bruge metaforer 

den bedste måde at give deres instruktioner og erfaringer videre til andre, som 

helligede sig den åndelige vej. Mystikerens sprog er lige som poesiens, lyrisk, 

sammentrængt og som regel også vanskelig at forstå ved første øjekast. Selv om 

skriften først og fremmest er en konstruktion, hvis formål det er at skabe en 

adgang, en kanal for en subjektiv oplevelse af et fænomen og først siden er et 

middel til overførsel af kendsgerninger, må man have et vågent øje på budskaberne 

i begge lag fordi de supplerer hinanden, låser op til hinanden og afslører sig selv 

igennem hinanden. En kabbalistisk tekst kræver altid både en bogstavelig og en 
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billedlig tilgang, hvis vi vil have hele historien med. 

 

Bogstavet Aleph er både sammensat af det øvre rige, himlen, og det nedre rige på 

jorden, og forbundet med kroppens ydmyghed er Aleph et billede af Gud-

Menneskets enhed, menneskesønnen, JeHeSVaH, om hvem Paulus udtalte: ”Hvem, 

der i form af Gud … påtog sig en form af tjener … som et menneske …” (Fillipp. 2, 

6-11) og Johannes citerer: ”Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, 

begyndelsen og enden.” (Åbenb. 22:13) 

 

Når JeHeSVaH henviser til sig selv som Alpha og Omega, Aleph og Tau, den første 

og den sidste, henleder han os til, at det hebræiske alfabet vil give åbenbaring om 

hans mysterium.  

 

Aleph symboliserer også mennesket som en samlet enhed, et mikrokosmos, der 

afspejler den enhed og de principper, der hersker i alle skabte verdener. Aleph 

symboliserer begyndelsen af en udvikling, på samme måde som tallet 1 er 

begyndelsen til alle de efterfølgende tal i det uendelige, og bogstavet A markerer 

begyndelsen på alfabetet og giver uendelige muligheder. Man kan sige, at lige som 

knoppen er begyndelsen, som til sidst bliver til hele blomsten, således er 

menneskets nuværende bevidsthed, med dets åndelige og psykiske værktøjer til 

rådighed, begyndelsen til en lang og ujævn vej frem mod sit højeste mål, 

fuldkommen bevidsthed: 

 

Bogstavet Lamed betyder kvægstav, men bruges også om funktionen ’at undervise’ 

eller ’at disciplinere’. I mennesket henviser Lamed til den kraft, der driver os til 

kontinuerligt at arbejde med vores erfaringer på det fysiske plan, alle erfaringer, 

gode som dårlige, stolte som skamfulde, til de viser sig, for det de er og ikke, hvad 

vi ville ønske, at de var. Ikke bare en gang, men mange gange må historien frem i 

lyset. Hver gang vores evner til at se skifter, byder vores nye perspektiv os at tage 

det frem i lyset, som vi helst ville glemme alt om eller bevare, som det så ud, da 

det, og vi selv, tog sig bedst ud. Men hjertet ved bedre. Den viden, det rummer, er 

hverken en følelsesladet viden af dom eller forfængelighed, men en nøgtern viden 

om tingenes rette sammenhæng. Det er en viden, som vi alle må tilegne os for, at vi 

kan nå frem til en løsrivelse fra denne verden, og det er vores personlige erfaringer 

på basis af denne viden, som skaber en bro til den anden verden, vi søger adgang 

til.  
 

Lamed’s udformning er, på det bogstavelige plan, en hentydning til fænomenet ’at 
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lære’. Visdom strømmer ned fra hjernen (Adam). Hjertet stræber opad for at 

modtage denne indsigt, der præges i det som fuld bevidsthed (Eva). Men selv fuld 

bevidsthed har en iboende mulighed for at fortsætte sin udvikling, og derfor vil der 

igen opstå et ønske om at lære mere, og ønsket stiger fra hjertet mod hjernen, fra 

Eva til Adam, hvor hjernens forståelse af hjertets visdom, symboliseres ved det 

Yod, der kroner Lamed’s øverste punkt.  

 

”Selvom denne Broder døde på Cypern”. Cypern betyder bogstaveligt ”kobber” på 

grund af øens mange kobberminer. Mester Eckhardt sagde: ”Kobberet er hvileløst 

indtil det bliver til guld”, og med dette henviste i virkeligheden til sjælen, som 

længes og higer efter dens egen evige tilværelse. 

 

Damaskus (Dammaseq) betyder på hebræisk ”tavs er sækkelærred væveren”. I det 

Nye Testamentes tekster er de Vise Mænd fra Damaskus ’magoi’ på græsk og 

’magi’ på latin. Entalsformen Magos/Magus er kilden til vores ord for magiker, 

men havde i Bibelsk tid mange forskellige betydninger. En magiker kunne være en 

præst fra Persien, en okkultist, en charlatan, men da det Nye testamentes ’magoi’ 

studerede stjernerne, var deres mystiske visdom formentlig astrologi. Derfor kalder 

nyere bibeloversættere dem ’astrologer’ i stedet for de traditionelle ’Vise Mænd’. 

 

”Denne Broder C.R.C’s høje og ædle Ånd”.  Dette ekstra C (K) der tilføres er et 

ord på hebræisk der betyder at omkranse noget, at sætte kant om noget. 
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Han kunne heller ikke tøjle sin 

længsel mere og indgik en 

handel med araberne, så de 

for en aftalt pengesum skulle 

føre ham til Damaskus. 

 

Blot 16 år gammel var han, 

da han ankom. Dog havde han 

en robust germansk 

konstitution. Der modtog de 

vise ham ikke som en 

fremmede, som han selv 

fortalte det, men som én de 

længe havde ventet. De kaldte 

ham ved hans navn og fortalte 

ham andre hemmelige ting fra 

hans kloster, som han kun 

kunne undre sig meget over. 

Han lærte dér arabisk bedre, 

så han de følgende år kunne 

oversætte bogen M. til god 

latin, og den medbragte han 

senere. Her lærte han sin lægekunst og matematik, som verden havde grund 

til at glæde sig over, hvis der var mere kærlighed og mindre misundelse. 

 

Tre år efter vendte han med samtykke tilbage igen,  

 

 

Kommentarer 

”Blot 16 år gammel var han, da han ankom.”  Tallet seksten er et symbol på 

kærlighed. Mennesket bliver fuldkommengjort i Guds kærlighed ikke blot ved 

fysisk at adlyde budene, men også ved at følge den fulde åndelige hensigt bag 

Skaberens love og domme (Matt. 22:37-40). Denne dobbelthed af sand kærlighed 

er repræsenteret ved 8 + 8 = 16. 
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Tallet 16 består af tre tal: 1, 6, og 16. Aleph, Vau, og Ayin. Dette danner det 

hebræiske ord for ”at hige efter”. 

 

Ayin er det 16. hebræiske bogstav og betyder et øje, at Se. Bogstavet Ayin 

repræsenterer lyset: det himmelske lys: hvoraf alting er skabt og lyset i den 

retfærdiges øjne. Ayin er, ligesom Aleph, et stumt eller tavst bogstav. Derfor siges 

det om Ayin, at bogstavet ’ser, men taler ikke’. Øjet afspejler verden udenfor og 

afslører verden inden i. Dette er blandt andet, hvad Jesus mente, da han sagde: 

”Øjet er kroppens lys. Så hvis dit øje er godt, vil hele din krop være fuld af lys, men 

hvis dit øje er ondt, vil hele din krop være fuld af mørke”. (Mat. 6, 22-23). 

 

Formen af bogstavet Ayin bliver undertiden beskrevet som værende et billede på to 

øjne, der er forbundet til en fælles ’optisk nerve’, der fører til hjernen. De to øjnes 

perspektiver repræsenterer hjertets valg eller handlinger. Vi kan i realiteten altid 

vælge, om vi vil bruge de gode øjne eller de onde øjne til at opfatte tingene med. 

Vi kan selv vælge, om vi vil bedømme en situation ud fra de muligheder, den giver 

os eller fordømme den på grund af de elementer i den eller i os selv, der begrænser 

os.  

 

På det personlige plan er det, der her tales om en læreproces, som omhandler det 

Upersonlige Jeg. For kabbalisten er målet med selvets udvikling aldrig en stræben 

efter frihed, men en stræben efter tilhør og erkendelsen af det Guddommelige. 

Selvet er den klangbund, hvor ved alle oplevelser kendes og vurderes. Det er 

nervecentret for en bevidst eksistens, hvor erfaringerne får mening og værdi, hvor 

de kan stilles i forhold til den søgendes mål og ønsker, og hvor de kan anvendes til 

opnåelse af visdom til gavn for fællesskabet såvel som for individet. Selvet udvider 

til stadighed sin bevidsthed, gennem de erfaringer det gør, indtil det har indfriet sit 

formål i forbindelse med sjælen. Når dette sker, vil Selvet vende tilbage til sin kilde 

i sjælen, der nu, på grund af Selvets arbejde, ikke længere er nødsaget til at 

inkarnere i et fysisk legeme.  

 

Selvet er altså altid en del af mennesket, uanset hvor eller hvornår det inkarnerer. 

Når den søgende har nået en vis grad af åndelighed, det kan være efter kortere eller 

længere tid, vil man have udviklet sin vilje så meget, at man kan krydse den 

grænse, der skiller mellem ‘vågentilstand’ og ‘søvn’, når som helst man ønsker det, 

og man bliver på denne måde sin egen lærer.  

 

For at blive ved med at udvide og skærpe vores forståelse af det sande uden for os 
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selv, så vi bliver bedre til at aflæse verden omkring os, er det også nødvendigt, at vi 

bliver ved med at udvise vilje til at arbejde på at se det sande inde i os selv. Når 

lyset stiger inden i os, er det at ligne med et rum, hvor der står en lampe i centrum. 

Hver gang vores tilgang øges sker det ved, at den gamle pærer skrues ud af sin 

fatning, så der bliver mørkt et øjeblik, mens den nye skarpere pære skrues i. Vi 

blændes og misser med øjnene, når mørket igen viger for et nyt, måske lidt grelt 

lys, og det tager os en stund inden vi vender os til et andet perspektiv og det nye 

landskab, der nu ligger blottet for vores blik. Sådan er det hver gang, vi har prøvet 

det før, og vi må gøre det igen. Vi må åbne vores øjne for, hvad vi i virkeligheden 

er på godt og på ondt.  

 

”Bogen M”  er Liber Mundi, Naturens Bog, som omtalt i forordet. 

 

”Tre år efter vendte han med samtykke tilbage igen”, Det tredje hebræiske bogstav 

er Gimel, der betyder kamel. Kamelen bruges til at rejse på. Den bringer således 

den rejsende fra det ene sted til det andet og forbinder samtidig rejsens 

udgangspunkt med dens endemål. Ordet Gimel er afledt af ordet Gemul, som på 

hebræisk betyder, at der uddeles en belønning eller en straf. Belønning og straf 

indebærer, at mennesket er givet fri til at vælge mellem godt og ondt, og valgene vi 

træffer medfører konsekvenser, gode og onde handlinger, som vi vil blive målt og 

vurderet i forhold til, om ikke i livet, så i døden, om ikke på jorden, så i himlen. 

Dette er meningen bag sætningen: ’Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for 

at gengælde enhver, som hans gerning er’. (Åbenb. 22, 12).  

 

Gimel er det tredje bogstav i alfabetet, og det har talværdien 3. I nummerologien 

henleder tallet 3 til erkendelsen af, at når to modsætninger mødes, skabes der en ny 

enhed. Det åbenlyse eksempel på dette er foreningen af en mand og kvinde som 

skaber et barn. Tallet 3 repræsenterer også de latente idéer. Tallet 1 handler om at 

skabe muligheder, tallet 2 handler om evnen til at foretage valg, og tallet 3 knytter 

sig til resultatet af de to, nemlig handlingen. Gimel handler om alt, som er 

trefoldigt; trekanten, en hver treenighed og det tredje punkt, der hæver det duale til 

en ny dimension. og det virker i alt, som er trefoldigt: trekanten, en hver treenighed 

og det tredje punkt, der hæver det duale til en ny dimension. 

 

Bogstavet Gimel er også et smukt symbol for den kosmiske lov, der siger, at for 

enhver sjæl af positiv eller maskulin polaritet der fødes, fremspringer der også en 

anden sjæl af negativ og feminin polaritet. Det lærer os om dualiteten i alle ting. 

Ved alt det som eksisterer, er der to sider, den åndelige og den materielle, den 
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essentielle og den formelle. Vi lever i en dualitetens verden, gennem hvilken noget 

fint, udefinerligt konstant passerer og flyder som et princip bag alle ting, der har en 

dobbelt manifestation. En energi, et Gimel, der arbejder med og virker som symbol 

for alle de ”nye” helheder, der skabes gennem foreningen af modsætninger. Dette 

kan vi se ved kontrasten mellem dag og nat, delt i solopgang og solnedgang, 

middag og midnat, når jordens tilstand fuldstændig er forandret. Den eneste ydre 

faktor er jordens omdrejning om sin egen akse. Men hvad er det, der forårsager 

omdrejningen og den skiftende indflydelse af solopgang og solnedgang? Forår, 

sommer, efterår og vinter er fire særskilte årstider i ét år skabt af jordens årlige 

omdrejning omkring solen. Barndom, ungdom, middelalder og alderdom er 

overensstemmelser, der er et resultat af fødsel, vækst, alderdom og 'død'. Men 

hvorfor fødsel og død? En million eksoteriske kendsgerninger ville ikke være svar 

nok til at besvare disse spørgsmål, for de angår den del af vor esoteriske 

udforskning, der er det fine, udefinerbare noget, som er essensen i og grunden til 

alle manifestationer. Der er altid et højere og et lavere, et finere og et grovere 

aspekt af den samme substans, en abstrakt og en konkret, en fortidig og en 

fremtidig virkning af alting i naturen. Sådan understreger Gimel også, at verden fra 

naturens hånd er delt op i: himmel, jord og vand. I mennesket: krop, sind og ånd og 

for alting som er skabt i verden og af verden: fødsel, liv og død. 

 

I geometrien er Gimel lig med trekanten, og netop denne figur afspejler et kosmisk 

princip og jordisk fænomen, der i mystikken er kendt som Trigonens Lov: 1 Er 

fuldendt og fuldbragt, men vil alligevel drages mod 2. Når 1 og 2 mødes vil der 

opstå noget nyt, tallet tre eller trekantens tredje punkt. Trekanten er fuldendt og 

fuldbragt, men da 3 er mere end 1+2 vil det rive sig løs for at fortsætte den 

bevægelse, der er sat i gang og skabe en ny begyndelse. Dette princip gør sig 

gældende på utallige steder og måder, og ses blandt andet bygget ind i JHVH, hvor 

det siges at være en del af den skjulte betydning for, at bogstavet He optræder to 

gange. I den skabte verden er Trigonens Lov en naturlov, men når den sætter sig i 

forbindelse med den menneskelige natur, vil der ofte opstå et spændingsfelt, når 3 

bliver til 1.  

 

I psykologien opleves 3 eller trekanten som en harmoni, en verden er i balance og 

tingene på rette plads.  Mennesker kan godt lide orden. Men orden er statisk. En 

hver forandring vil i sagens natur blive anset som potentiel ”uorden”, og det kan 

orden ikke tillade. Mennesker kan, som udgangspunkt, heller ikke lide uorden. 

Alligevel er vi drevet til at skabe den: Uden uorden ingen forandring, og uden 

forandring ingen udvikling. Mennesker kan godt lide udvikling. Så vi skaber orden, 
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fred og bygger trekanter fordi vi godt kan lide dem, og vi skaber uorden, uro og 

bryder trekanter ned, fordi vi er drevet af det indefra, og kaldet til det udefra. Vi må 

vikle os ind og vikle os ud igen. Vi må udvikle os. I menneskets liv og sind handler 

Gimel også om udvikling. Det er en udvikling der sker i tre stadier af tre omgange, 

hvor læring tilegnes gennem gentagelse, af processer, af historier, ja af hele liv for 

den sags skyld. 

 

På Gimel’s sti i Livets Træ vil alkymisten, mens han henter sine tre basale 

ingredienser (salt, svovl og kviksølv) ned fra hylden, reflektere over sit besøg ved 

Merkurfontænens trefoldige kilde og den trehovede drage, som vogter over den.  

 

Først gik han til ”Mineralis”, der lærte ham om mineralernes plads og betydning i 

det store kredsløb, såvel som i hans eget. Der næst slukkede han sin tørst i 

”Vegetabilis”, hvor han fik indsigt i planterigets vidunderlige verden. Særligt rosen 

vandt hans hjerte, måske især fordi han nu, på så mange måder han aldrig før har 

bemærket, kan ligne sig selv ved den. Til sidst drak han af ”Animalis”, hvor han i 

første omgang lod sig forvirre af de mange ligheder mellem sig selv og dyrerigets 

væsner, at han tænkte: ”Der er ingen forskel på dyrene og mig, altså må jeg selv 

være et dyr!” Hans forvirring er en naturlig del af processen, og aldeles 

uundgåelig, når man har mærket dragens ånde, som han gjorde det, da han stod ved 

fontænen. Og hvert af dragens hoveder har fortalt ham en mystisk historie, der har 

skabt kaos i hans tanker, og vækket en dyb uro i ham mod den skjulte side af 

alting, som netop dragen repræsenterer.  

 

Men nu, hvor hovedet er klart igen, tænker han dybere over det, den har sagt. Bare 

fordi noget er skjult, behøver det jo ikke være dårligt, og selv om det måtte være 

sådan, så er der alligevel er en lille forskel mellem dyrene og ham, der gør en 

væsentlig forskel i hvert tilfælde for ham selv. Dyrene er dyr og ønsker intet andet 

end det. Han vil ikke være dyr. Han vil være menneske, og helst et bedre 

menneske, end han er nu. Han mærker en stærk trang til at åbenbare og forfine de 

skjulte sider af sit væsen, og han vil bestræbe sig på at give sine mineralske, plante- 

og dyriske aspekter de bedste vilkår for at udfolde sig efter et ideal, et 

menneskeligt ideal. Med det samme mål for øje, begynder han nu at bearbejder 

sine tre grundstoffer: Saltet der symboliserer den hemmelige ild. Svovlet der er et 

billede på hans maskuline side, og kviksølvet der står for hans feminine. Som han 

arbejder med disse tre i det ydre, arbejder han også med dem, i det stille og skjult 

fra omverden, i dybet af sit indre. 
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sejlede over Sinus Arabicus 
(1)

 

til Ægypten, hvor han ikke 

forblev længe, men blot lagde 

omhyggeligt mærke til 

planterne og dyrene dér. Han 

sejlede over Middelhavet for 

at komme til Fez, hvortil 

araberne havde ført ham. Og 

det er ikke skammeligt for os, 

at vise mænd, der er adskilt 

ved store afstande, ikke alene 

er af samme opfattelse - idet 

de afskyer alle trættekære 

skrifter - men også er 

velvillige til i fortrolighed, at 

videregive deres 

hemmeligheder til andre. 

 

Hvert år sendte araberne 

og afrikanerne en person 

til hinanden for at 

udspørge til hinandens 

kunster og se, om de 

lykkeligvis havde fundet ud 

af bedre ting, eller om 

erfaringen havde svækket 

deres fornuft. Årligt kom der noget for dagen, som forbedrede matematik, 

lægekunst og magi (for det er de i Fez meget dygtige til), og der ville nu om 

dage ikke mangle lærde, magere og kabbalister, læger og filosoffer i 

Tyskland, hvis der blot var   

 

1. Sinus Arabicus er den arabiske havbugt. 

 

 

Kommentarer 

”tog Broder R.C. af sted fra byen Fez.”  Fez blev grundlagt i det 9. århundrede og 

husede det ældste universitet i verden. Fez nåede sit højdepunkt i det 13. 14. 
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århundrede under mariniderne. Ifølge Émile Dantinne (1884-1969) kan oprindelsen 

til Rosenkreuzerne have en islamisk forbindelse. Broder R.C.’ pilgrimsrejse ledte 

ham til Arabien, Ægypten og Marokko, hvor han kommer i kontakt med vise fra 

Østen som afslørede ”universelle, harmoniske videnskaber” for ham. Fez var på 

det tidspunkt broder C.R. ankom et center for filosofisk og okkulte studier, såsom  

Abu-Abdallah, Gabir ben Hayan og Jafar al Sadiq’s alkymi, Ali-ash 

Shabramallishi’ astrologi og magi, og Abdarrahman ben Abdallah al Iskari’ 

esoteriske videnskab. Dantinne mener at broder C.R. kan have fundet sine 

hemmeligheder hos Renhedens Brødre. Et broderskab af filosoffer der var blevet 

dannet i Basra (Irak) i det 10. århundrede. Deres lærdomme har de gamle græske 

filosoffer som kilde, men blev mere og mere ny-phytagoræisk. De optog den 

phytagoræiske tradition om, at forestille objekter og idéer i deres nummeriske 

aspekter. Deres teurgi og esoteriske viden er udlagt i brevform i Renhedens 

Brødres Encyclopædia. 

 

Renhedens Brødre og Sufierne var på mange punkter forenede i deres lærdomme. 

De var begge mystiske broderskaber udledt fra koranens teologi, men tilførte et 

dogme om troen på den guddommelige virkelighed. Der var mange ligheder 

mellem Rosenkreuzernes måde at udtrykke sig i manifesterne og Renhedens 

Brødres livsform. Ingen af dem bar særlige klædninger, begge praktiserede 

afholdenhed, de behandlede de syge, og de tilbød deres lærdomme gratis. Der var 

også stor lighed i elementerne i deres teurgi og skabelseshistorie under 

benævnelsen ”emanationslæren”. 
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mere kærlighed og 

venlighed indbyrdes blandt 

dem, eller hvis størstedelen 

af dem ikke kun holdt 

hemmelighederne for sig 

selv. I Fez fik han kendskab 

til dem, der almindeligvis 

kaldes elementar ånderne, 

som afslørede mange af 

deres hemmeligheder for 

ham. Vi tyskere kunne på 

samme måde indsamle 

mange ting, hvis der var 

den samme enhed og det 

samme ønske om at 

udforske hemmeligheder 

hos os. Om dem i Fez 

indrømmede han ofte, at 

deres Magia ikke var helt 

ren og ligeledes, at deres 

Kabbala var besmittet med 

deres religion, men ikke 

desto mindre gjorde han 

god brug af selvsamme og 

fandt stadig bedre grunde til sin tro, der i det store og hele var i 

overensstemmelse med den ganske verdens harmoni og på vidunderligste 

måde indpræget i alle tidsepoker. Derfra udgik den skønne samklang af, at 

der i enhver kerne er et ganske godt træ eller frugt, således hele den store 

verden er indbefattet 

 

 

Kommentarer 

”I Fez fik han kendskab til dem, der almindeligvis kaldes elementar 

ånderne, som afslørede mange af deres hemmeligheder for ham”. Ifølge 

Paracelsus er der fire slags ånder, som lever i hvert sit element. I 
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vandet nymfer eller undiner; i luften sylfer; i jorden pygmæer eller gnomer og i 

ilden salamandre eller vulkaner. De står under menneskene, fordi de ingen sjæl har, 

men de har menneskelig form og forstand, hvorfor de står over dyrene. Paracelsus 

understregede, at man ikke må undre sig over, at Gud har skabt disse naturbundne 

åndevæsener, da alt, hvad han har skabt, har betydning for os. Derfor lader han os 

også se al sin skabning: Djævlene får vi at se til advarsel, englene for at vi skal 

vide, hvilke ophøjede skabninger der betjener ham, og åndevæsenerne skal vi 

kende for at vide, at intet af, hvad han har skabt, er øde og ubefolket.  
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i menneskets lille legeme, den 

verden hvis religion, politik, 

sundhed, beboere, natur, 

sprog, ord og arbejder 

samtykker og sympatiserer i 

både tone og melodi med 

Gud, Himmelen og Jorden. 

Det, som ikke stemmer 

overens, er fejl, falskhed og 

Djævlens værk, som alene er 

den første, mellemste og 

sidste årsag til striden, 

blindheden og mørket i 

verden. Hvis en skulle 

undersøge alt, ja og 

mangfoldige personer på 

Jorden, da ville han finde, at 

det, som er godt og rigtigt, 

altid er i overensstemmelse 

med sig selv, hvorimod resten 

er plettet med tusindvis af 

fejlagtige bedrag. 

 

Efter to års forløb tog Broder R.C. af sted fra byen Fez og sejlede med 

mange kostelige ting til Spanien, idet han håbede, at da han nu selv havde 

tilbragt sin tid så godt og udbytterigt på sin rejse, så ville de lærde i Europa 

glædes højt med ham og begynde at lede og ordne deres studier i 

overensstemmelse med disse sunde og sikre grundlag.  

 

 

Kommentarer 

”Efter to års forløb”. Det andet bogstav i det hebræiske alfabet er Beth og betyder 

hus og henviser til Guds hus: ”Mit hus skal kaldes et bedehus for alle mennesker”. 

Denne sætning fortæller, at den guddommelige hensigt med oprettelsen af et hus 

var, at Gud ønskede en bolig i den lavere virkelighed. Opfyldelsen af dette 
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begynder med skabelsen af mennesket, en guddommelig sjæl klædt i en fysisk 

krop. Et hus, der giver beskyttelse og husly, men også et metafysisk hus, der i 

åndelig forstand indeholder Lyset, Ånden.  

  

Beth repræsenterer det feminine aspekt af sjælen eller effekten af graviditet og er 

derfor også begyndelsen til mangfoldighed. Gennem sin fødsel skaber hun 

skabninger, herunder tanker, følelser og idéer og påvirker andre skabninger. Men 

først og fremmest afspejler Beth den dualistiske natur af skabelsen. Som det andet 

bogstav med talværdien 2 repræsenterer det en dobbelthed – en dobbelt natur. Men 

disse to dele er forbundet, og dette ser vi også i bogstavet struktur: to vandrette 

linjer forbundet ved en lodret linje. Der er i enhver dualitet en tredje faktor, som er 

deres forhold. Mellem en mand og en kvinde er der en dobbelthed, den tredje 

faktor, som er forholdet de har med hinanden. Både ved sin form og talværdi peger 

Beth på den første skabelsessakt gennem deling, der overhovedet er mulig. Ét eller 

enheden spalter sig og bliver til to. Gennem denne aktivitet vil frøet eller sæden fra 

1 bliver optaget i en frugtbar grobund, 2, og begynder at udvikle sig for, at noget 

nyt kan tage form. Beth er således i sig selv et billede på, hvordan det første udtryk 

for det maskuline princip, forplanter sig til det første indtryk af det modtagelige, 

feminine princip.  

 

Beth er både i sin form og tal et stærkt symbol for de to verdener, her og hinsides, 

som det søgende menneske bærer i sig og som kan forårsage en indre konflikt. 

Dette piner ham, og han søger derfor ‘forløsning’ for det. På den ene side hører han 

stadig til her i den timelige verden med dens jordiske glæder og sorger, og på den 

anden side er han allerede interesseret i, hvad der ligger bag den, hvilket formål det 

hele tjener, hvis vi i sidste ende alligevel skal forlade alt her, og hvilke værdier vi 

eventuelt kan tage med til sidst. Og hvis vi har held til at tage noget med os, hvor 

skal vi da gå hen? Dette hvorhen er det som interesserer ham, for han har allerede 

erkendt, at denne verden blot er en virkning, og ikke årsagen. Denne verden er ikke 

en absolut virkelighed, den er kun ’tilsyneladende’ virkelig. Hvor er så den 

absolutte virkelighed, den evige, udødelige årsag? Han ved, at hvor der er en 

virkning, må der også være en årsag. Og denne verdens årsager er det, som 

mennesket søger at finde.  
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Han samtalede derfor med de 

lærde i Spanien, viste dem 

vore kunsters fejl, hvordan de 

kunne rettes, hvorfra de 

skulle indsamle de sande 

skrifter til kommende tider, 

hvor de burde samstemme 

Indicia med fortidige 

anliggender, og ligeledes 

hvordan kirkens og hele 

Philosophia Moralis’ fejl 

skulle rettes. Han viste dem 

nye vækster, nye frugter og 

dyr, som harmonerede med 

den gamle filosofi, og 

foreskrev dem nye Axiomata, 

hvorved alle ting fuldt ud 

kunne genoprettes. Men det 

var for dem en latterlig sag, 

og da det var en ny ting for 

dem, frygtede de, at deres 

store ry skulle mindskes, 

dersom de nu på ny skulle 

begynde at lære og erkende deres fejl gennem mange år, hvilket de var 

blevet vænnet til, og hvorved de havde opnået tilstrækkeligt. Den, som 

elsker uro - lad ham blive fornyet. 

 

Den samme sang blev også sunget for ham af andre nationer, hvilket 

påvirkede ham desto mere,  

 

Kommentarer 

Francis Bacon, der af nogle menes stå bag Fama, skriver i Novum Organum, at 

axiomata er de almindelige principper, som ligger over simple empiriske love, men 

alligevel ringere end de højeste generaliseringer, eller som tages for at være 
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grundliggende. Det er kun ved sådanne medierende principper, at man kan håbe på 

at nå frem til en opfattelse af verden, hvor al kundskab om de forskellige 

videnskaber vil danne en helhed. 
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fordi det hændte mod hans 

forventninger, og fordi han 

da var rede til gavmildt at 

dele alle sine kunster og 

hemmeligheder med de 

lærde, hvis de blot ville have 

påtaget sig at skrive de 

sande og ufejlbarlige 

Axiomata ud fra alle 

færdigheder, videnskaber og 

kunster og hele Naturen, for 

det han vidste, ville som en 

globo eller cirkel, lede dem 

til det eneste midtpunkt og 

Centrum og (som det er 

sædvane blandt araberne) 

kun tjene de lærde som en 

rettesnor. Derved kunne der 

også skabes et samfund i 

Europa, som kunne have 

tilstrækkeligt med guld, sølv 

og kostelige ædelstene at 

skænke konger til deres 

nødvendige brug og 

lovmæssige hensigter, så ledere derved kunne fremstå for at lære om alt det, 

Gud havde ladet mennesket vide, og derved være i stand til at rådgive dem, 

som søger det i tider med nød, (ligesom de hedenske orakler). Vi må i 

sandhed tilstå, at verden der allerede i disse dage var fyldt med stor 

svanger,  
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arbejdede på at gøre sig fri 

af dem og frembragte 

rummelige, værdige mænd, 

som med al deres kraft og 

styrke brød gennem mørket 

og barbariet og overlod det 

til os, der kom efter dem, at 

følge dem. De har i sandhed 

været det allerøverste punkt 

In Trigono Igneo,
(1)

 hvis 

flamme nu skulle være mere 

skinnende og utvivlsomt ville 

give verden det sidste lys. 

 

En sådan har Theophrastus
(2)

 

ligeledes været af kald. 

Selvom han ikke var en af 

vort Broderskab, så havde 

han ikke desto mindre 

omhyggeligt læst i bogen M., 

hvorved hans skarpsindige 

Ingenium
(3)

 blev ophøjet. 

Men denne mand blev også hindret i sit arbejde af den store mængde af 

lærde og tilsyneladende vise mænd, så han aldrig var i stand til fredfyldt at 

samtale med andre om sin viden og om den forståelse han havde af Naturen. 

Derfor gjorde han mere nar af disse energiske folk og viste dem ikke fuldt 

ud, hvem han var. Ikke desto mindre finder man hos ham den førnævnte 

Harmonia,  

 

1. I den trefoldige ild.  

2. Paracelsus.  

3. Intelligens 

 

 

 



 

47 

 

Kommentarer 

”In Trigono Igneo”, ”i den trefoldige ild”, er den trefoldige flamme og en anden 

betegnelse for hjertets flamme der består af tre sammenflettede flammer: styrkens 

flamme, visdommens flamme og kærlighedens flamme.  

 

Men det er først og fremmest det hebræiske bogstav Shin (ש). I den kabbalistiske 

tradition har bogstavet Shin en stærk tilknytning både til Faderen og til Moderen. 

Derfor vil vi også kunne finde Shin, korrekt indtegnet, i hele tre Sefiroth på Livets 

Træ, nemlig i Chokmah, Binah og Malkuth, der alle korresponderer med de samme 

to fænomener. De tre placeringer for Shin kan, lige som et Sefirah, opleves som et i 

sig selv sluttet kredsløb eller som en del - med en unik funktion og relation til andre 

dele - af en større sammenhæng, ’som en begyndelse, en midte og en slutning af en 

historie’.  

 

Shin bærer talværdien 300. Når 300 reduceres til 3, medfører det, at følgende 

’regnestykke’ går op: Hvis Shin møder Chokmah og forener sig med ham, da 

opstår 5, tallet for Guds førstefødte søn, Adam - Mennesket og for bogstavet He. 

Hvis Shin møder Binah og forener sig med hende, da opstår 6, tallet for det Hellige 

Bryllup og for bogstavet Vau, og hvis Shin møder Malkuth og forener sig med 

hende, da opstår 4, tallet for den stabile form i verden og for bogstavet Daleth.  

 

Hermed har den proces - der blev undfanget i Gimel og tallet tre, som udviklede sig 

til eksistens i Lamed og tallet 30, fuldbragtes i bogstavet Shin og tallet 300 - 

indfriet sit højeste mål i det kosmiske niveau. Her afslører den sig selv i sine mange 

former. Som Adam i Chokmah, Guds førstefødte søn og menneskehedens 

stamfader, som Shegal i Binah, den kongelige elskerinde og yndlingshustru, som 

Shekinah, Kethers længselsfulde brud i Malkuth, og som Månen, det feminine 

aspekt i verden og i mennesket, manden og kvinden. Alt sammen lader det sig gøre 

- på én gang og i ét hele - set i lyset fra den kosmiske måne-sol.  

 

Selv når de falder til i ro, er bogstaverne aldrig statiske. De former som de skaber, 

kan godt være det, men når det er tilfældet, er der altid tale om noget midlertidigt. 

Den faste form er forgængelig, kun bevægelsen er bestandig. Derfor er 

bogstavernes natur bevægelse. Når vi giver dem en stabil form og en fast placering, 

for eksempel i livets træ, er det ikke bogstavet selv, men symbolet for det og 

effekten af det, vi betragter og beskriver. Man gør sådan fordi vi som mennesker 

har brug for form og stabilitet, når vi skal lære og orientere os. Vi forsøger at 

tilegne os en fast viden, som vi kan bruge som trædesten og samtale ud fra, men da 
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alt er i bevægelse, flytter stenene sig også hele tiden, ganske lidt ganske vist, men 

nok til at hele mønsteret ændrer sig, om og om igen. Sådan er det, og sådan skal det 

være.  Derfor må vi nyde de korte glimt af ’fast form’, de små historier, der er 

sande lige nu, mens vi er i dem og oplever dem, og så glemme alt om dem igen til 

fordel for det næste glimt, den næste historie. Måske dukker noget op - på ny og 

forandret lige som vi selv - senere i forløbet, og når det sker, er det altid svært men 

bedst at møde det lige sådan - på ny og forandret - frem for ud fra en erindring, der 

blot vil sløre, det som er med fordom eller forventning. Med det i mente, vil vi 

møde Shin - på ny og forandret - for at se, hvad der sker, når vi betragter symbolet 

for Shin og effekten af Shin ud fra en anden kontekst.  

 

Myten fortæller, at da Moses ser Gud i form af en brændende busk, forstår han 

pludselig, at livet - GUD - er manifesteret i den materielle verden som ild. Godt 

nok er den jordiske, stoflige ild som han betragter, kun et svagt ekko af den åndens 

ild, han mærker brænde bagved den og tale igennem den, men alligevel ved han 

det, og visheden brænder sig fast i hans bevidsthed som en sætning: ”Ilden er Livet 

og Gud i mennesket!”. I mennesket er Shin tilstrømningen af Helligånd. Shin er 

Ildånden, der oplyser apostlenes sind sådan, at dens genskær viser sig som en 

glorie over hvert af deres hoveder. Hvis vi sætter bogstavet Shin i midten af navnet 

på den almægtige, upersonlige Gud Jehova(h) eller Jahve(h) - (Yod, He, Vau, He), 

får vi navnet på den personlige Gud, på Gud inkarneret, Jeheshua (Jod, He, Shin, 

Vau, He). Hermed bliver Shin tegnet for det forbrændende element, der skille 

Sønnens navn fra Faderens. 

 

Jesus siger: ”Den, som er nær ved mig, er nær ved ilden, og den, som er 

fjern fra mig, er fjern fra riget.” (Thomas Evan. 82.) 

 

Johannes siger: ”Jeg døber Jer med vand til omvendelse; men han som 

kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på 

hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild”. (Mattæus 3, 11-12 ). 

 

Jesus siger: ”Ild er jeg kommet for at kaste på Verden, og hvor ville jeg 

ønske, at den allerede havde fænget. Men en dåb skal jeg døbes med, og 

hvor det knuger mig, indtil den er fuldendt.” (Lukas 12, 49-51). 

 

Disse, og mange andre skriftsteder, betoner vigtigheden af bogstavet Shin, som den 

ild, den Helligånd, hvormed Kristus - i form af vort højere Selv -døber eller indvier 

os til Livet. Derfor er det også dette bogstav, der repræsenterer Kristus-mennesket. 
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Den første dåb, vandets dåb, er en indvielse i følelsernes liv. Ved den anden dåb, 

ilddåben, kommer vandet og følelserne i kog som aldrig før. Lukas afslører, 

hvordan, når han fortsætter stykket, men for at vi bedre skal forstå, hvad det er, han 

mener, tager vi et skridt tilbage. Fra forrige kapitel ved vi, at de sidste tre bogstaver 

er forbundet i en metafysisk historie for sig selv, hvor Resh danner begyndelsen, og 

Shin genererer midten. Resh er det 20. bogstav med værdien 200. Ved 

numerologisk reduktion giver begge tal 2. Shin er det 21. bogstav i alfabetet med 

værdien 300. Ved numerologisk reduktion giver begge tal 3. Shin er det bogstav, 

som Gud, ifølge Sepher Yetzirah, brugte til at forme ”Hovedet i mennesket, 

manden og kvinden.” med. Resh betyder og symboliserer med sin form et 

menneskehoved, der bøjer sig for Gud. De to tal, 2 og 3 giver 5, menneskets tal. 

Resh er som dobbeltbogstav spændt ud mellem krig og fred, og Shin er hersker 

over den ild, som Jesus er kommet for at kaste over Verden. Måske er det disse 

forbindelser Evangelisten Lukas hentyder til, når han fortsætter: 

 

”Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke 

fred men krig. Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to 

mod tre”. (Lukas 12, 51-53). 

 

Måske er det en oprindelig menneskeret og menneskepligt at vi skal eje Magten 

over os selv og Friheden til at forvalte vores eget projekt? For mange af os synes 

det, og føles det, i hvert tilfælde sådan. Først tror vi, at vi har den, siden håber vi 

på, at vi får den, og hen ad vejen går det op for os, at vil vi have den, så må vi tage 

den, og at det nok ikke kommer til at gå så stille af sig, som vi kunne have ønsket 

os! Vi kommer i krig med hinanden - de andre - men først og fremmest kommer vi 

i krig med os selv. Det er en krig med fred for øje, fred i sindet og fred i verden. 

Det er en krig, der har udspillet sig så mange gange i menneskehedens historie, at 

det har udledt en tankevækkende talemåde: ”Dagens frihedskæmper er 

morgendagens despot”, og set i det lys, er det altså ikke fred, vi skaber ved hjælp 

af krig.  

 

Men vi kan skabe balance, hvis vi vil det, og jo tættere vi kan komme på det 

centrale, neutrale, punkt mellem modstridende kræfter, des stærkere vil vores 

oplevelse af fred være. Et billede på denne proces er en trigon, hvor Resh i sin ene 

pol, ’Krig’, danner første punkt, Resh, i sin anden pol, ’Fred’, danner andet punkt 

og Shin skaber en transcenderende ild, der hæver balancen mellem dem op - som 

det tredje punkt og det nye Yod. Yod+Resh+Shin staver ordet yaras, der betyder at 

tage i sin besiddelse eller at erobre. I psykologien må vi til stadighed nedbryde den 
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gamle orden, rydde Tempelgården, før den nye orden kan opstå, og da tanke, ord 

og handling er en og samme ting, kan Slangen allerede nu hviske Visdomsord i 

vores øre: Enhver form, en hver struktur, der skabes er ny for alle, bedre for nogle 

kræfter, end den, som var før, ringere for andre kræfter, end den, der kommer efter, 

så hvor længe, tror du, at det forgængelige Herredømme får lov at stå uimodsagt?  

 

Shin regerer i den dynamiske bevægelse af ildelementet og ildens aktive og 

ekspansive kræfter i universet. Med denne ild ’danser’ vi i verden, som flammerne 

på et bål. Shin levendegør alle væsner, store som små, for at de skal lyse og brænde 

for hinanden. Shin er den Kosmiske Drage eller Slange, der skaber en verden ud af 

kaos, når kaos er, hvad den er og kaos ud af orden, når orden er, hvad den møder. 

I denne forstand ses det tydeligt, hvorfor Shins form er sammensat af tre Vau, 

placeret ved siden af hinanden. Et Vau forener kaos med kosmos, det andet kosmos 

med kaos og det tredje forener de to første med hinanden og bringer dem i balance. 

Vaus numeriske værdi er 6 og derfor repræsenterer Shin det kryptiske tal 666. 666 

er tallet for Solen, men også Dyrets tal i Johannes’ Åbenbaring, hvor der står 

skrevet: … ”Her kræves der Visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets 

tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.” (Åben. 13, 18) 

 

Det er selvsagt ikke nok, at have erfaret disse indre sandheder gennem oplevelser 

på drømmeplanet eller at forstå dem på fornuftplanet. Drømmene og forståelsen er 

en del af vejen, men ikke hele vejen. Vi må forcere det sidste mørke på en 

hemmelig måde for at nå frem til det metafysiske plan, hvor til kun vi selv har 

kortet og nøglen. Her står vi hver især som et nøgent, guddommeligt væsen, 

fuldstændig befriet for sine fysiske og materielle kvaliteter. I enhver henseende og 

position kan vi kun være os selv, må være os selv, fordi vi ikke kan være 

anderledes. Vi er blevet helbredt for den uorden i sjælen, der bliver kaldt 

forfængelighed, tomhed og tørst efter magt. De var aldrig aspekter i vores virkelige 

Selv. Nu må og kan vi kun manifestere guddommelige kvaliteter, fordi vi er blevet 

guddommelige. Og når Stemmen taler, udtrykker vi sådan her: 

 

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

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

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

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

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

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

lyst eller lidelse skal man søge at erkende, man skal kende den, der skelner 
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lyst og lidelse. Ikke fryd og elskovslyst og avlekraft skal man søge at 

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

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

skal man søge at erkende, man skal kende den, der tænker.” 
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som han uden tvivl havde 

delt med de lærde, hvis han 

ikke havde fundet dem mere 

værdige til subtile 

fortrædeligheder, end til at 

blive undervist i større 

kunster og videnskaber. 

Gennem et hæmningsløst og 

skødesløst liv forspildte han 

sin tid og gav verden dens 

naragtige underholdning. 

 

Men for at vi nu ikke skal 

glemme vor elskede Fader, 

Broder C.R., så vendte han 

igen, efter mange smertelige 

rejser og frugtesløse 

instruktioner, tilbage til 

Tyskland, som han elskede 

varmt (på grund af de 

ændringer, som snart skulle 

komme, og de mærkelige og 

farlige stridigheder). 

Selvom han dér kunne have 

pralet af sin kunst og specielt af metallernes forvandlinger, så værdsatte 

han dog Himmelen og beboerne derfra - menneskene - højere end al 

frugtesløs pomp og pragt. 

 

Ikke desto mindre byggede han en passende og ordentlig bolig, hvor han 

grublede over sin rejse og filosofi, og han nedfældede  
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dette, samlet i et sandt 

mindesmærke. I dette hus 

brugte han megen tid på 

matematikken og lavede 

mange fine instruktioner, et 

omnibus hujus artis 

partibus,
(1)

 hvoraf kun lidt 

forbliver til os, hvilket I 

herefter skal forstå.  

 

Efter fem år kom ønsket igen 

til ham om reformation, og 

hvad angår hans tvivl på 

hjælp og bistand fra andre, så 

påtog han sig at gøre det 

selvsamme forsøg sammen 

med nogle få andre, som gik 

sammen med ham, selvom han 

selv var pinlig sund og 

utrættelig. Til opfyldelsen af 

dette mål ønskede han at få 

tre af sine Brødre fra sit 

tidligere kloster (som han 

nærede dybe følelser for), Broder G.V., Broder I.A. og Broder I.O., hvem 

han - udover at de havde større viden indenfor kunsterne end andre på den 

tid havde - knyttede til sig i trofasthed, udholdenhed og højeste fortrolighed, 

for også at vie dem til omhyggeligt at skrive alt det han ledede og 

instruerede dem i,  

 

1. og alle dele af denne videnskab  

 

Bemærkninger 

Broder G.V. De hebræiske bogstaver Gimel og Vau danner et ord der betyder ”det 

indre” og indgår i sætningen, ”således var der skrevet indeni rullen”. (Ezra 6:2) 
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I Sepher Yetzirah, som cirkulerede i de esoteriske kredse da Fama blev skrevet, er 

bogstavet Vau tilskrevet fænomenet ”Tanken”,. 

 

Paracelsus beskæftigede sig også med tankens kraft og fastholdte, at med tanker 

alene, skaber vi ingenting. Men hvis tanker derimod næres af viljen, da vil de 

besjæles ved den og tage form i sindet, hvor de lever, næres og gror, nøjagtig som 

det er tilfældet for den ydre verdens skabninger. Paracelsus kalder disse 

tankeformer ’de ved menneskets imagination eller forestilling selvskabte ånder’. 

Og som mennesket kan være enten af det gode eller af det onde eller, som de fleste 

af os, af lidt af hvert, sådan forholder det sig også med vores åndevæsner. 

 

Ifølge Paracelsus kan mennesket kun stræbe efter reel kundskab gennem intuition 

og erfaring. For ham kunne disse to ikke skilles fra hinanden. Hensigten med 

intuitionen er netop at afdække visse grundidéer, som derefter prøves og bevises 

ved erfaringen. Erfaringen retfærdiggør ikke kun intuitionen, men tilføjer systemet 

yderligere kundskab, hvorved impulsen til videre vækst styrkes og udvikles. 

Mennesket opfatter de ydre ting med sine ydre sanser og de indre ting med sine 

indre sanser: Hjertet har øjne lige som kroppen, og sindet har sine egne øjne. Alle 

menneskets indre dele har dertil hørende erkendelsessanser. Til hver af disse kan 

der overføres et budskab, og det budskab der hører hjertet til, handler om 

kærlighed. Kilden til et sådant ”budskab” kunne, også for Paracelsus, meget vel 

være et kabbalistisk studium. Her om udtaler han: ”Kabbalaen giver adgang til det 

mystiske, mysterierne. Den sætter os i stand til at læse forseglede breve og bøger 

og ligeledes menneskets indre natur …”  

 

”Broder I.A.”. Det tiende hebræiske bogstav er Yod (I.), og A. er det første bogstav 

Aleph. Således har vi en afslutning og en ny begyndelse. Yod er det tiende bogstav i 

alfabetet med den numeriske værdi 10. Den første skabelse af 9 tal, der startede ved 

Aleph og tallet 1, nu har gennemgået en transformation til et samlet hele, der på en 

gang afsluttes med, og aktiveres af Yod og tallet 10.  

 

Bogstavet Yod, der betyder hånd, er symbolet for det maskuline, befrugtende 

element i Guds navn. Hånden står også for magt og den kreative, målrettede energi, 

der opretholder individuel eksistens. Den åbne hånd med strakte fingre hentyder til 

mikrokosmos og mennesket i de lavere verdner, mens den lukkede hånd 

repræsenterer ’enheden’, ’kilden’, det center, hvor i alt har sit udspring og omkring 

hvilket, alting drejer sig. Yod er det mindste bogstav, og ved sin form, et punkt, der 

synes at dreje sig rundt om sig selv, henviser det til den første vibration i universet.  
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Den første vibration i universet er symboliseret ved bogstavet Yod. Formen i Yod 

illustrerer et punkt i bevægelse, der drejer rundt om sig selv. Ud fra denne 

bevægelse er alle de andre bogstaver manifesteret i en struktureret orden. Derfor 

bruges piktogrammet Yod både som synonym for et udgangspunkt og som et 

alfabetisk bogstav, hvor det fungerer som kanal for flere forskellige vokal-lyde. 

Lige som en streng, der slås an og skifter tone alt efter, hvor i registeret den 

vibrerer. Dette fortæller traditionen os, men hvordan skal man fortolke det? Yod er 

som udgangspunkt mere som en første vibration end et klart udtalt bogstav i 

menneskeligt sprog. Det er en vibration, der kan høres, ligesom buddhisternes 

Aum, en første vibration som altid er til stede.  

 

I tallenes verden kunne man udtrykke det sådan, at den ene cyklus resultat, 10, 

bliver den næstes cyklus begyndelse, 1. I tallet 10 når skabelsen sin fuldbyrdelse og 

fuldkommenhed. Det maskuline/positive, kreative princip hos Gud har 

gennemtrængt og frugtsommelig gjort rummet, det negative, moderlige aspekt og 

er blevet ét med det. Tallet 10, tegnet korrekt, er en cirkel, der indeholder den 

befrugtende, positiv/kreative kraft fra Gud. Det er Guds frugtbarhed, Logos, det 

kreative princip, som skaber utallige verdner og levende skabninger i det store og 

bundløse nul, der former grænsen ud mod det uendelige rum. 

 

Formen i Bogstavet Aleph, det første bogstav i det hebræiske alfabet, er dannet af 

to Yod, et øverst til højre og et nederst til venstre, som er samlet ved et vandret 

Vau. De to Yod repræsenterer de højere og de lavere vande, mens Vau illustrerer 

hvælvingen mellem dem, som der henvises til i skriftstedet: ”Der skal være en 

hvælving i vandene; den skal skille vandene! Og det skete; Gud skabte hvælvingen, 

som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. Og Gud kaldte 

hvælvingen himmel”. (1. Mose. 1,6) Vandet er dog allerede nævnt et par linjer 

højere oppe, i beskrivelsen af Skabelsens første dag. Her står der: ”Og Guds ånd 

svævede over vandene”, men på dette tidspunkt i historien, er de højere og lavere 

vande endnu ikke til at skelne fra hinanden, og deres tilstand bliver af kabbalisterne 

beskrevet som ”vand i vand”. Først på den anden dag af Skabelsen bliver der 

’stukket’ en himmel ud mellem de to lag. Kabbalisterne forklarer, at jo højere vand 

vi har tilgang til, desto større er glæden af at være nær Gud, medens det nederste 

vand er bitterhedens vand, fordi det er en oplevelse af at være langt fra Gud. I 

kabbalistisk filosofi udtrykker man denne forståelse ud fra det fysiske vands 

iboende egenskaber ’vådt’ og ’koldt’. Det højere vand beskrives som ’vådt’, med 

en følelse af at være nær Gud, medens det nederste vand er ’koldt’, med en følelse 
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af adskillelse.  

 

Navnet og symbolet for Aleph, er en okse eller tyr, der sandsynligvis har sin 

oprindelse i den gamle kanaanæiske kultur, hvor man ofte tilbad Ba’al i form af en 

tyr. Energien i bogstavet Aleph tillægges fire adskilte men samvirkende aspekter: 

okse, tusind, undervisning og mester. Den symbolske værdi af bogstaverne er 

problematisk, for ligesom andre symboler, kan et bogstav ofte strækkes eller 

fortolkes på den måde, man selv ønsker det. Symbolet for Aleph er for eksempel 

Okse. Der med rette kan virke som allegori på mange og vidt forskellige 

fænomener. I traditionel kabbala symboliserer oksen det stadige, men vanskelige 

fremskridt man gør sig, når man stiger op gennem Livets Træ. Oksen symboliserer 

den fysiske virkelighed, den lavere dyresjæl. Oksen indikerer pløjning, indtrængen 

af jorden (det kvindelige) ved ploven (det mandlige). Dette har en klar seksuel 

betydning. Udbredelsen kan også ses som den guddommelige ånd i ur-vandet, hvor 

det trænger ned og imprægnerer det. Tusind, der er talværdien af Aleph i sin 

højeste, kosmiske betydning, symboliserer mangfoldigheden i skabelsen ud fra 

skriftstedet ”tusinde bjerge afgræsses af oksen”. Ordet aluph, der er afledt af 

Aleph, betyder ”Mester” eller ”Herre”, og beskriver en lærer, vejleder eller Gud, 

eller Gud i sin egenskab af vejleder og lærer.  

 

Aleph er et bogstav der både er sammensat af det øvre rige, himlen, og det nedre 

rige på jorden, og forbundet med kroppens ydmyghed er Aleph et billede af Gud-

Menneskets enhed, menneskesønnen, JeHeSVaH, om hvem Paulus udtalte: ”Hvem, 

der i form af Gud … påtog sig en form af tjener … som et menneske …” (Fillipp. 2, 

6-11) og Johannes citerer: ”Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, 

begyndelsen og enden.” (Åbenb. 22, 13) 

 

I Gematria repræsenterer Aleph tallet 1, både som det første bogstav i alfabetet, og 

gennem sin primære talværdi.  Om 1-tallet kan man sige, at det er et passivt, men 

alligevel et stærkt tal, da det repræsenterer den kreative kraft, der slumrer og venter 

på ‘gnisten’ som vil gøre det aktivt. Det er triadens første punkt, og i menneskets 

natur udtrykker det sjælen, der venter på oplysning eller det sind, som endnu ikke 

er inspireret.  

 

”Broder I.O.” Her har det tiende bogstav Yod samme betydning som ovenfor, men 

nu er der lagt et andet bogstav til, nemlig det sekstende bogstav Ayin. 

 

Bogstavet Ayin betyder et øje, for at Se. Ayin repræsenterer lyset: det himmelske 
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lys: hvoraf alting er skabt og lyset i den retfærdiges øjne. Ayin er, ligesom Aleph, 

et stumt eller tavst bogstav. Derfor siges det om Ayin, at bogstavet ’ser, men taler 

ikke’, og at det derfor repræsenterer holdningen hos anavah, den der besidder 

ydmyghedens gave. Men ligesom mennesket har Ayin har en dobbelthed: Det er lys 

og det er mørke. Den ydmyge tjener bøjer sit hoved for Gud, den syndige bøjer 

også sit hoved, men gør det for at skjule sig selv og sine onde gerninger fra 

betragtende øjne. Et menneske siges da også at være olam katan en miniature-

verden. Øjet afspejler verden udenfor og afslører verden inden i. Dette er blandt 

andet, hvad Jesus mente, da han sagde: ”Øjet er kroppens lys. Så hvis dit øje er 

godt, vil hele din krop være fuld af lys, men hvis dit øje er ondt, vil hele din krop 

være fuld af mørke”. (Mat. 6, 22-23). 

 

 I Ayin er målet for vores selvudvikling Åbningen af det tredje øje, der er en 

betegnelse for aktiveringen af pinealkirtlens kraftcenter.  Vores indre øjne ser altid 

og alting, både det der sker, er sket og vil ske.  

 

På Ayin’s skyggeside finder vi navnet for avodah zara, afgudsdyrkelse, og avedut, 

ordet for slaveri, som begge er født ud af misundelsens hjerte. Når ’øjet’ er ondt, 

ayin ra, bliver det en slave af at begå synd og udføre det ondes impuls. Som 

kabbalisten Rashi (1040-1105) udtrykte det: ”Hjertet og øjnene er kroppens 

spioner: de leder en person til at overtræde det øjnene ser, hjertet begærer og 

kroppen overskrider”. 

 

Det man her forsøger at advare os mod kunne, blandt andet være det der af 

Paracelsus betegnes: ”De ved menneskets imagination eller forestilling selvskabte 

ånder”. En ’selvskabt Ånd’ opstår som produkt af et samspil mellem flere 

forskellige kræfter i vores sind. Processen kan lige så let have sin rod i positive 

oplevelser, som vi kender det fra forelskelsens trylleri, som i de mere negative 

energier. Men hvor de positive forvrængninger har det med selv at tone ud i 

konfrontation med realiteternes verden, da synes de negative mere sejlivede, og de 

farligste så stærke, at de formår at sløre og svække vores sans for proportioner.  

 

Det der giver tankeformen en selvstændig og troværdig eksistens i vores psykiske 

univers, er det guddommelige lys, dens iboende men skjulte fragmenter af objektiv 

virkelighed og sandhed. Lyset gløder og gnistrer gennem sprækkerne i klippoths 

skaller for at tiltrække sig vores opmærksomhed, men for at hente lyset ud og sætte 

det fri, er vi nødt til at lære af vore fejltagelser. Vi må forstå, hvordan vi har skabt 

den og den fejl, hvordan vi har retfærdiggjort og forsvaret den, for at vi ikke skulle 
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virke onde, og indse, at vi i realiteten slet ikke er onde i skabelsen af en fejl, men 

bliver det, når vi forsvarer og retfærdiggør den. Når vi giver det sorte og hvide et 

graduerende mellemlag af gråtoner, der tillader os at pendle fra det ene til det 

andet, gentage fejl og begå bevidste handlinger, vi dybest set godt ved er skadelige.  

 



 

59 

 

så alle de, der ville komme, 

og som gennem særlig 

åbenbaring ville blive 

modtaget i dette Broderskab, 

ikke skulle miste nogen 

stavelse eller ord. 

 

På denne måde blev 

Rosenkreuzernes Broderskab 

påbegyndt: Først kun af fire 

personer, og ved dem blev det 

magiske sprog og skriften 

skabt med en stor ordbog, 

som vi stadigt dagligt bruger 

til lovprisning af Guds 

Herlighed, og vi finder en 

stor visdom deri. De lavede 

også første del af bogen M., 

men da arbejdet var for 

hårdt, og den ubeskrivelige 

store sammenstimlen af syge 

hindrede dem, samtidig med 

at hans nye bygning, kaldet 

Sancti Spiritus,
(1) 

nu var færdiggjort, besluttede de at tiltrække og modtage 

flere i deres Broderskab. Til dette blev Broder R.C., hans afdøde faders 

brodersøn,  

  

1. Helligånden 

 

 

Kommentarer 

”Først kun af fire personer.” Det fjerde hebræiske bogstav Daleth betyder dør, en 

indgang og en udgang. For kabbalisten er Daleth åbningen til det indre lys, viden 

og visdom, til orden og struktur og et fundament som et nyt liv kan bygges op på. 

Men det er også en portåbning, der skaber adgang til og forbindelse mellem den 
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fysiske og metafysiske del af verden, de to sider af den virkelighed, der udgør 

betingelserne for vores eksistens. 

 

Daleth ses også som symbol for den fattige, der modtager godgørenhed fra Gimel. I 

Zohar fortolkes Daleth som ”hende der intet har af sit eget”, og dette skal 

formentlig symbolisere, at det er den laveste form for guddommelig udstråling og 

en henvisning til Sephirah’et Malkuth, som, ifølge Zohar, ikke har andet lys end 

det, som det modtager fra de højere Sephiroth. Døren til Guds ’hus’ giver den 

ydmyge sjæl mulighed for at træde ind, fordi døren selv, Daleth, tilhører 

ydmyghed. Daleth er også det første bogstav i ordet dirah, der betyder bolig.  

 

Daleth har den numeriske værdi 4. Daleth er også et billede på  universets 

belivende og aktive princip:  

 

I verden som nord, syd, øst og vest. Ild, luft, vand og jord, og de kemiske 

grundelementer: brint, kul, kvælstof og ilt.  

I  mennesket udvikling knytter Daleth sig til alle de processer, der består af  fire 

led eller dele.  

I numerologien indleder 4 tallet den anden cyklus i mennesket, der handler om 

intellektet. Her repræsenterer det den jordbundne logik og pragmatiske tilgang til 

verden, der kan hjælpe individet til at opleve en psykologisk form for 

jordforbindelse.  

 

I sin praktiske betydning er 4 tallet bygningshåndværkeren, der forvandler 

inspirationen fra 3, de tankemæssige idéer og intentioner, til noget solidt og 

anvendeligt. Derfor anses firkanten og i særdeleshed kvadratet, som et ideelt 

billede på den stabile form i verden.  

 

4 Tallets geometriske form er en firkant eller en kube, der repræsenterer ild, jord, 

luft og vandelementet. som ægyptisk hieroglyf menes firkanten at have 

symboliseret materiellisering af den plan, der er undfanget i himmelen. Planen eller 

arbejdstegningen, kunne åbenbare sig for den arkitekt, der rummede den rette grad 

af oplysning, og det var nu hans opgave at søge omsætte tanke til form. En sådan 

form er pyramiden, der i realiteten er en kube, der er ”skåret til” så 

den består af et kvadrat med fire triangulære sider.  

 

Ved at brede en kube ud opstår der et kors, og det fortælles, at de 

gamle kabbalister i deres observationer af skabelsen, opdagede at den 
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var fundamenteret på korset. De gav disse opdagelser særlige værdier og placerede 

dem på centrale steder i tekst og tegning – blandt andet i den figur, der virker som 

symbol for livets træ.  
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Broder B., en dygtig maler, G. 

og P.D., deres sekretær 

udvalgt. Alle var tyskere, på 

nær I.A. Alt i alt var de otte, 

alle ungkarle og erklærede 

jomfruer. De indsamlede en 

bog eller et bind med alt, 

hvad mennesket kan begære, 

ønske eller håbe på. 

 

Selvom vi nu åbent tilstår, at 

verden vil være forbedret 

indenfor 100 år, så er vi dog 

sikre på, at vore Axiomata 

skal forblive urokkelige til 

verdens ende, og verden vil 

ikke i sin højeste og sidste 

tidsalder nå til at se noget 

andet, for vor Rota
(1)

 tager sin 

begyndelse fra den dag, da 

Gud udtalte sit Fiat
(2)

 og han 

slutter, når Han udtaler sit 

Pereat
(3)

 og dog slår Guds ur 

for hvert eneste minut, hvor vores knap slår på hele timer. 

 

Vi tror også med sikkerhed, at havde vores kære fædre og brødre levet i 

dette vort århundredes klare lys,  

 

1. Hjul. Det bruges også om pottemageren drejehjul 

2. Lad det ske. 

3. For neden. 

 

 

Bemærkninger 

Vi har nu i alt otte brødre. De første fire er broder C.R., broder G.V. broder I. A., 
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og broder I.O. De næste fire er broder R.C., broder B., broder G., og broder P.D. 

 

Første række består af Kaph (1), Resh (20), Gimel (3), Vau (6), Yod (10), Aleph (1), 

Yod (10) og Qoph (19), hvis samlede talværdi er 80. Dette er også tallet for final 

Peh, der betyder ”mund”, det organ talen kommer ud gennem. 

 

Anden række består af Resh (20), Kaph (11), Beth (2), Gimel (3), Peh (17) og 

Daleth (4), hvis samlede talværdi er 57. Det tal er også summen af ordet 

Banah,(Beth, Nun, He), der betyder ”at bygge”. 

 

De er nu otte brødre. Tallet 8 repræsenterer en ny begyndelse, hvilket betyder en ny 

orden eller oprettelse, og menneskets sande ’genfødsel’, når han genopstår fra de 

døde til evigt liv. 

 

Det ottende hebræiske bogstav er Cheth. Bogstavet Cheth betyder ’hæk’ eller 

’hegn’. Ifølge Isaac Luria (1534-1572), er Cheth konstrueret ved at kombinere de 

to tidligere bogstaver, Vau og Zayin, med en tyk linje, kaldet ’pukkelryggen’, som 

en bro imellem sig. Kabbalisterne sammenligner bogstavet med en ørn, der svæver 

over sin unge i reden for ikke at knuse den under sin vægt. Ørnen er en metafor for 

Gud i forhold til sine børn, til sin skabelse i almindelighed, og til menneskene i 

særdeleshed. Ville Gud enten afsløre sin ultimative tilstedeværelse eller 

tilbagekalde sin magt til at genskabe verden, da ville den omgående ophøre med at 

eksistere. Ligesom ørnen, ’svæver’ Gud over den skabte virkelighed, og forsætter 

med at opretholde og nære sin Skabelse. Samtidig gives alle skabninger evnen til at 

vokse og udvikle sig selvstændigt.  

 

Cheth, der er åbent i bunden, er et billede på det åbne øre, der er årvågent for 

alverdens lyde. Herved illustrerer det et meditationstrin kaldet det lyttendes 

univers, der er en tilstand, hvori selvet er opløst, indtil man kun er ét øre, der giver 

genlyd af lyde.  

 

I Sepher Yetzirah, Bogen om Skabelsen, fortælles der: ”Han skabte Cheth, 

fremherskende i ’syn’, kronede det, forenede og formede med det Krebsen i 

Universet, måneden Tamuz og menneskets højre hånd.” Fænomenet ’Syn’ er gemt 

i Cheth som en del af bogstavets indre betydning, men det hentyder til sin 

tilstedeværelse gennem ordene chava, dannet af Cheth og Vau, der betyder at 

bekendtgøre eller kundgøre og choze, dannet af Cheth og Zayin, der betyder profet 

eller seer. Kobler vi de tre bogstaver, Cheth, Vau og Zayin sammen og tilfører dem 
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et Tau, som er alfabetets ’omega’, får vi ordet chatzoth, der betyder åbenbaring 

eller afsløring.  

 

Cheth har den numeriske værdi 8, og herved er bogstavet forbundet med ’Den 

kosmiske ligevægt’, der gemmer sig bag tallet 8, symbolet for den evige 

bevægelse, der forbinder himmel adskilt fra jord i en uendelig metafysik; en todelt 

enhed og en mangfoldig virkelighed. Symbolet for tallet 8 tallet er en figur, der er 

sat sammen af to cirkler ovenpå hinanden. Dette skal illustrere den kosmiske 

lovmæssighed, at hvad der end eksisterer, så er det et udtryk for åndelig energi, og 

enhver form for åndelig energi er underkastet kontrol og vejledning fra den form, 

som er over den. Det bevidste billede af mennesket er også en form for åndelig 

energi. Alle former for energi under menneskets plan er underlagt dets kontrol. 

Omvendt er både mennesket og de lavere vibrerende planer underlagt vejledningen 

fra overbevidste planer af energi. Disse flyder ned i de underbevidste planer 

gennem virksomheden i menneskets bevidste sind, der virker som forbindelsesled 

mellem det, som er foroven og det, som er forneden. 

 

Ifølge den kabbalistiske tradition er sjælen formet i Edens Have ved, at de fire 

vinde, der udstrømmede fra Nord, Syd, Øst og Vest, mødte hinanden og flød 

sammen til en. Det er Vestenvinden, mener man, som er det skabende åndedrag, 

der står for selve udformningen af sjælen ud af bevægelsen i vindenes forening. 

Denne aktivitet udspillede sig i nøjagtig samme øjeblik, som det første menneske 

blev formet ud af de fire elementer, der var blevet bragt sammen fra de fire 

verdenshjørner på jorden, ligesom vindene var blevet det i himlen. Da disse to 

handlinger er fuldført, bliver formen vækket til live ved, at foreningen af de fire 

vinde og den fysiske form, bliver forbundet med hinanden. Det er af denne grund, 

at kabbalisterne siger, at mennesket er sammensat af substansen af to verdener - 

fire fra oven, fire fra neden, otte i alt og derfor korresponderer dette fænomen med 

Cheth og tallet 8. Endvidere fortælles det, at de fire elementer ild, luft, jord og 

vand er rødderne og kilden til alting - for oven som forneden. Zohar modificerer 

denne påstand ved at fastslå, at de fire vinde, som var samlet i Edens Have for at 

skabe sjælen også indeholdt elementerne, hvor ild var i Nordenvinden, luft i 

Østenvinden, vand i Søndenvinden og jord i Vestenvinden. Menneskets legeme 

var sammensat af det støv, der var i den lavere verden, og hans sjæl af det støv, 

der var i den øvre verden. 

 

Da sjælen rejste sig for første gang i form af Adam, var det erkendt, at fordi hvert 

menneske, som skulle komme efter var skabelse efter dette mønster, måtte alle 
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mennesker også af natur være forenet med det Guddommelige. På det tidspunkt af 

skabelsen, hvor den første sjæl blev skabt og givet til Adam, blev der også skabt 

andre sjæle. Ifølge ‘Den Større Forsamling’ er sjælene til alle de, der skal fødes 

indeholdt i Adam. Neschamah-sjælen er alene indeholdt i ham. Vi må derfor 

formode, at de sjæle der blev skabt af Gud, kun var sammensat af Nephesh og 

Ruach, hvor Neschamah blev tilkendt i overensstemmelse dermed. 

 

Zohar fortæller os, at da Gud ønskede at skabe universet, formede Han alle 

sjælene, som var bestemt for menneskets legemer, og fik dem alle til at gå foran 

sig i en forberedende dom. Hver sjæl ankom i den form, hvori den eventuelt 

skulle lægges, og stod foran Gud, hvor den bønfaldt Ham om, at den måtte 

forblive i de højere himle. I hvert tilfælde beroligede Gud sjælen ved at hviske 

dens opgaver og formål til den, inden Han ledte den til det sted på jorden, hvor 

dens nyligt formede legeme ventede den. 

 

Før sjælen steg helt ned til denne verden fortælles vi, at den fik lov til at stige op 

fra det jordiske paradis, som er dens hjem, indtil Tronen. Tronen, der her henvises 

til, er helt klart Merkabah, Guds Tronstridsvogn. Når sjælen først har forbundet sig 

med den, drager den sit væsen fra tronen og ikke fra den nedre del af verden. Som 

der står i teksten: ‘Den drager sit væsen fra de fire søjler, hvorpå Tronen sidder’. 

Dette kunne være en hentydning til, hvordan der er skabt en mulighed for, banet en 

vej til, at den enkelte kan møde og drage sin sjæls Neschamah aspekt til sig. Vi må 

formode, at tronens fire sider eller fire søjler, henviser til de fire elementer, som 

alting er baseret på, og hvorfra Adam modtog sin åndelige og legemlige form. Det 

er her, at den skabte sjæl forberedes til, at træde ind i verdenen. Selv nu, er der 

endnu en handling tilbage som skal udføres, næsten i det sidste øjeblik før den 

træder ind i livet. Gud omfatter både det evig mandlige og det evig kvindelige i sit 

navn og i sit væsen, ligesådan rummer sjælen både mand og kvinde i ét, men i 

mennesket og menneskenes verden lever de som to dele, to køn, og to hænder, side 

om side men adskilt.  

 

Cheth og 8 tallet arbejder aktivt på at regulere forholdet mellem det åndelige og det 

fysiske ved konstant at bevæge sig frem og tilbage mellem himmel og jord, årsag 

og virkning, tid og rum og fødsel og død. Således skabes der en bane, et flow i 

bevægelsen, der munder ud i en fuldt ud automatiseret og selvnærende proces, der 

kører i et metafysisk ottetal, et möbiusbånd, på en måde, der kan lignes med 

oceanernes havstrømme.  
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Hvis man associerer ud fra navnet, Cheth, der som før nævnt betyder hegn eller 

hæk, kunne man forestille sig, at det henleder til et metafysisk fænomen, en energi 

fra eller vibration af Cheth, der har til formål at virke som en skelsættende og 

afbalancerende faktor, der gør det muligt for modsætninger eller modsatrettede 

energier at mødes ’hen over hækken’ og arbejde sammen, uden at de annullerer 

eller neutraliserer hinanden og uden, at de bliver ’rodet sammen og ind i hinanden’. 

Et billede på Cheth i denne betydning kunne være det skel, der deler en motorvej 

på midten og sikrer, at de modsatrettede ”trafikstrømme” ikke kolliderer med 

hinanden. Det kunne også være den grænse, der deler en magnet, så det positivt 

ladede finder sin pol i den ene side, mens det negativt ladede søger mod den anden. 

Eller det kunne udtrykke sig ved balancepunktet mellem to sider af samme sag, det, 

som er på den ene vægtskål fra det, som er på den anden eller det, som er på den 

ene side af hegnet fra det, som er på den anden. Den fold, der på en gang rummer 

hele flokken, og på samme tid sætter skel mellem bukke og får. 

 

Ligesom 8 tallet løber uendeligt i sig selv, således bevæger mennesket sig ud af sin 

underbevidsthed og ind i sin bevidsthed, for at bringe former fra længst svundne, 

glemte og muligvis fortrængte erfaringer frem i lyset. Vi lærer at alt, hvad vi 

tilsyneladende har erfaret i den ydre verden, vores hele skæbne, ikke kommer fra 

noget, der eksisterer uden for os, men fra noget, som eksisterer inden i os selv. 

Hvis vi ikke kan lide vores skæbne, må vi selv forandre den. Tidligere erfaringer 

vejes, registrerer og bedømmes indtil, der, ud af dette kaos, er skabt orden i det 

indre væsen. Og målet for denne proces er, at vi gennem indre orden, også må 

finde en dybere kærlighed og tillid til jorden og livet på den. At vi ikke længere 

flygter fra den, men vover og evner at grave vores rødder dybt ned i den sorte muld 

uden at lade os begrave af den, sådan at vores ’træ’ vil næres og vokse sig så stort, 

at det kan yde de skiftende vinde modstand, og give ly for himmelens fugle. 

 

De to rækker på fire symboliserer Tetragrammaton. Tetragrammaton, JHVH – 

JaHVeH eller JeHoVaH, rummer det ultimative mysterium, der folder sig ud og 

finder sit udtryk i altings skabelse. Yod er ”det som befrugter”, He er ”det som gør 

frugtbart”, Vau er ”det som forener det ene med det andet”, altså frugten af det 

aktiverende og det modtagelige, eller ”barnet” af de to, og denne skabelse 

resulterer i det sidste He, ”modtagelighed” og forudsætningen for, at Yod igen kan 

gøre sin indflydelse gældende og befrugte ”det gamle på ny” og i det uendelige. 
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da ville de have behandlet 

Paven, Muhammed, 

skriftlærde, kunstnere og 

sofister langt bedre og vist 

sig til mere hjælp, ikke kun 

ved sukken og 

ønsketænkning omkring 

deres endemål og 

fuldbyrdelse. 

 

Da nu disse otte brødre 

havde opstillet og ordnet 

alle ting på en sådan måde, 

at intet stort arbejde 

længere var nødvendigt, og 

således at alle var 

tilstrækkeligt instruerede og 

i stand til fuldstændigt at 

kunne føre samtale over 

hemmelig og manifesteret 

filosofi, ville de ikke forblive 

længere sammen, men 

skiltes og tog til forskellige 

lande, som de i begyndelsen 

var blevet enige om, så deres Axiomata ikke kun i hemmelighed skulle 

undersøges yderligere i dybden af lærde, men således at de selv kunne 

informere hinanden, hvis de i et eller andet land observerede noget eller 

fandt fejl. 

 

De blev enige om følgende:  

 

1.  Ingen af dem skulle praktisere noget andet end helbredelsen af de syge, 

og det uden omkostninger. 
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2. Ingen skulle i tiden 

derefter tvinges til at bære en 

bestemt slags klædning, men 

derimod følge landets skik. 

 

3. Hvert år på dagen C. 

skulle de mødes i huset S. 

Spiritus eller skrive om 

grunden til deres fravær. 

 

4. Hver Broder skulle se sig 

om efter en værdig person, 

som efter hans bortgang 

kunne efterfølge ham. 

 

5. Ordet R.C. skulle være 

deres segl, løsen og tegn. 

 

6. Broderskabet skulle 

forblive tavse i 100 år.  

 

Disse seks punkter 

forpligtigede de sig overfor sig selv og hinanden til at overholde, og fem 

brødre tog af sted. Kun Brødrene B. og D. forblev et år med Faderen, 

broder R.C., hvorefter de ligeledes rejste bort. Hos ham blev hans fætter og 

broder J.O., så han hele sit liv havde to brødre hos sig. 

 

Selvom Kirken endnu ikke var renset, så ved vi ikke desto mindre at de 

tænkte på hende, og vi ved hvad de med længsel så efter. Hvert år 

forsamledes 

 

 

Bemærkninger 

”Disse seks punkter.” Det sjette hebræiske bogstav er Vau. Betydningen af 

bogstavet Vau er en nagle (søm) eller pløk. Begge genstande har den praktiske 
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funktion, at de fæstner eller kobler noget til hinanden.  

 

Ordet Vau anvendes i 2. Mosebog 27, 9-10 som en henvisning til de nagler af sølv 

som blev brugt til at fastholde læggene i de forhæng, der omsluttede tabernaklet. 

Ligesom tabernaklet var bolig for Gud, mens israelitterne rejste i ørkenen, så 

danner Torah’en den dag i dag beboelse for Hans ord. Ud fra denne tanke har de 

skriftkloge udviklet idéen om, at Torarullerne skal være opbygget på samme måde 

som det hellige Tabernakel. Derfor kalder man hver enkelt pergament i en rulle for 

yeriah, opkaldt efter tabernaklets tæppe, og hver kolonne af tekst en amud, opkaldt 

efter den stilling tabernaklet har. Da hvert af det metafysiske tabernakels tæpper 

var bundet til sin post ved hjælp af en sølvnagle, lader de skriftkloge også hver 

tekstkolonne begynde med bogstavet Vau, og ’kobler’ dermed teksten til 

pergamentet. Hvis Vau indgår i en sammenhæng, symboliserer det altså ikke kun at 

noget konkret er fæstnet til noget andet, men også at noget himmelsk 

gennemstrømmer noget fysisk og dermed forener to verdener, der ellers synes 

adskilt. Således illustrerer den skriftlærde også det modsatte fænomen, kaldet 

’fortabelse’, ved at gøre det modsatte. Når den skriftlærde bevidst undlader eller 

’skjuler’ bogstavet Vau i et ord eller tekststykke, er det fordi han ønsker at henvise 

til begivenheder, der finder sted i en tilstand af fortabelse, altså en persons eller et 

folks oplevelse af en, midlertidig, adskillelse fra det Guddommelige.  

 

Når vi undersøger teksterne handler det altså, nogle gange, i lige så høj grad om at 

finde det, som ikke er skrevet, det der er undladt, som det der er skrevet, og hvis 

noget skifter fra en stavemåde til en anden, at lægge mærke til, hvad der kan 

forklare eller udløse det.  

 

Vau virker også som symbol for mennesket, Adam, og menneskets forhold til sin 

skaber, og derfor er det allerførste Vau i Toraen også forbundet med det ’første og 

sidste menneske’. Her symboliserer det den del af Guds kærlighed og 

forbundenhed til sin skabelse, der blandt andet beskrives i lignelsen, om den 

fortabte søn. Det er historien om faderen, der aldrig selv fejler eller bryder sin 

kontrakt med sønnen, men alligevel tillader ham at synde mod sig, altså afvige fra 

den aftale, de har indgået, for at sønnen skal have mulighed for at fejle, lære af sine 

fejl og tage konsekvensen af dem, for så at vende tilbage, en erfaring rigere og en 

smule klogere, til tilgivelse og en bolig i sin faders hus.  

 

I Kabbala skelner man mellem to forskellige menneskesønner ved navn Adam. Den 

første Adam, er ham der synder mod Gud og må forlade Edens have, den anden 
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Adam, er den lydige søn, der bor i sin Faders hus, for at påtage sig enhver opgave, 

hans far måtte bede ham om at udføre. I den allegoriske del af virkeligheden, skal 

de to gange Adam (og de to gange Eva) nok snarere ses som en og samme ’person’ 

før og efter en række skelsættende og personlighedsforandrende begivenheder. I 

Biblen ses denne underliggende historie i form af det tabte og genoprettede Vau i 

ordet toledoth, og i lignelsen om den fortabte søn (Lukas.15, 11-32). Således er 

Vau også symbolet på for den genoprettede verdensorden ved den anden Adams 

komme. Ham der vil stige ned fra eller ud af ’generationer’ af Perez for at bryde 

dødens porte på menneskehedens vegne. Det er Yeheshuas, JHSVHs, indtog i 

makrokosmos og opvækkelsen af kristusbevidsthed i menneskets hjerte. 

 

Derfor symboliserer formen i Vau også Lysets vej til menneskets hjerte. I hjertet 

mødes de to verdener, den åndelige og den jordiske i kærlighed. Mennesket må 

erkende dem begge og elske dem begge, dele sig retfærdigt i mellem dem og give 

sig hen til dem, spænde sig selv ud som en bro i mellem dem og tillade ilden at 

brænde i sit hjerte, for at hjertets tanker og hovedets tanker kan mødes der og lade 

sig lutre sammen. Dette sker af sig selv, hvis vi lader det ske og endnu bedre selv 

synger med på den samme sang, efter noder og på gehør.  

 

I denne forstand er energien i Vau at ligne med Heksagrammet. Heksagrammet er 

det geometriske billede på to fuldbragte trigoner, en himmelsk cyklus og en jordisk 

cyklus, der forener sig og harmonerer sig i et perfekt kontrapunkt. Det viser os den 

harmoniske tilstand, den evige strøm, som nærer os og som vi bestræber os på at 

efterligne i tanken og i vores konstante afbalancering og vekselvirkning mellem det 

åndelige og det materielle, den mentale og den fysiske dimension i os selv.   

 

Da Vau er det sjette bogstav i alfabetet har det værdien 6. Tallet 6 er i sin form en 

hentydning til spiralen, der igen er et skematisk billede på Universets tilblivelse og 

symbol for det gyldne snits tal. I det egyptiske hieroglyfsystem beskriver dette 

tegn, der svarer til det hebraiske Vau, de kosmiske former i bevægelse eller 

forbindelsen mellem enhed og mangfoldighed. I verden er 6 kærlighedens og 

ligevægtens tal. Det symboliserer de seks guddommelige kræfter, der er aktive i 

skabelsen og de seks skabelsesdage, i bredden ved dagenes sum og i dybden på den 

sjette dag, hvor Gud skabte mennesket som mand og kvinde. Tallet 6 står også for 

hjertet eller midtpunktet i Livets træ. Her knytter det sig til navnet Tipheret, Guds 

Skønhed, som også kaldes smeltediglen, og bærer den klare solgule farve, som 

symbol på den lutrende ild, der brænder her. I Alkymien forstås 6 tallet, sekskanten 

og heksagrammet som kraftfulde udtryk for det hellige mysterium, hvor den 
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himmelske gom søger og forener sig med sin jordiske brud. I denne sammenhæng 

omtales figuren ofte under poetiske og dragende betegnelser som Davids Skjold og 

kong Salomons Segl. Disse henleder til to forskellige bibeltekster, der bestemt er 

værd at kigge nærmere på, nemlig 2. Kongebog og Højsangen med udgangspunkt i 

skriftstederne:   

 

”Og præsten gav hundredførerne spyddene og skjoldene som havde tilhørt kong 

David og som var i HERRENS hus.” (2. Konge. 11, 10). ”En lukket have er du, min 

søster, min brud, en lukket Kilde, et Væld under Segl.” (Højs. 4, 12) 

 

I mennesket står tallet 6 for fysisk tiltrækningskraft kærlighed og fred. I 

psykologien danner 6 det sidste trin i den anden udviklingscyklus, der handler om 

menneskets mentale ressourcer, og det repræsenterer vores evner for abstraktion og 

højere logik. Tallet 6 består af alle de tal, der er indeholdt i det, og oversat til 

psykologiske begreber, er der her tale om et fænomen en proces, der omfatter to 

sluttede cykler eller trigoner: Selvfølelse + valg + handling (tallene 1-3) og 

pragmatisk tænkning, sanser og abstrakt tænkning (tallene 4-6). 6 er den skabende 

evne hævet til et højere bevidsthedsniveau (3+3) og inspirationen, der opstår ved at 

valg kombineres med det materielle (4+2) og endelig er det, det bevidste 

menneskes anvendelse af sanserne til højere formål (1+5). 

 

”og fem brødre tog af sted.” I menneskets udvikling er vi ved det femte hebræiske 

bogstav, He, nået til kulminationen af af den læringsproces, der er repræsenteret 

ved de tre bogstaver: Gimel, Dalet og He. Nemlig processen med at give sig selv til 

andre. Når gaven er fuldt integreret i modtageren, er det op til hans egen indsats at 

fortsætte kæden med at give sig selv til andre. Ja, mere end det, nu bliver han fuldt 

ud klar over, at den ultimative virkning og styrke af hans egne gerninger i sandhed 

er et billede på det guddommelige forsyns handlinger. Han ser, at for at kunne give, 

må man først kunne tage imod for ikke at opleve sig selv som udtømt, og tager man 

imod uden at give noget fra sig igen, da vil man snart blive forstoppet og overfyldt. 

For at vi kan opleve os selv som værdifulde og vores liv som meningfuldt, må vi 

være noget for nogen, gøre noget for nogen, og måske enda sætte et spor eller 

aftryk i verden, så andre senere kan se, at vi har været her.  

 

Disse er almene psykologiske processer, der virker som et billede på 

selvudfoldelse, men samtidig viser de også den forvanlingsproces, der finder sted i 

mennesket når He bevæger sig frem og tilbage i sit spektrum; fra kornet modtager 

vi dets transformerede form i frøet vi sår. 
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”Broderskabet skulle forblive tavse i 100 år.” Hundrede er bogstavet Qoph og det 

symbolisere det som er opnået ved en erkendelse gennem dette bogstav, er en 

intellektuel forståelse af noget, som ligger ud over det almindelige. Vi har nu 

klarere og tydeligere visioner. Vi har en bedre forståelse for betydningen af 

menneskets tilværelse og levevis. Det kan sammenlignes med et menneske, som 

har lært at læse arkitektens tegning. Nu skal han først til at bygge huset. Ordet 

bliver hos Gud, og det kan reciteres i Verden. Tegningen bliver i Yesod, og den 

kan manifestere sig i Malkuth. Men i den fysiske og psykiske del af virkeligheden 

er byggeriet kun nyt i den forstand, at vi ’renoverer’ og udvider en bygning, som 

allerede eksisterer. Og den nye begyndelse, den nye historie, der åbner sig for os, er 

kun ny for os. For sig selv og de væsner, der befolker den, er den gammel, evig, det 

er os, der er ’de nye’ her. Bogstavet  Qoph fortæller, at vi børn af noget, der er 

større end os, og som børn, vil vi blive mødt og hjulpet videre på vores vej af 

tålmodige og kærlige vejledere. 



 

73 

 

de i glæde og lavede en 

udførlig sammenligning af det, 

de havde gjort. Alt dette må 

sikkert have været en glæde at 

høre beretninger og 

fortællinger, i sandhed og 

uden påhit, om alle de undere, 

som Gud her og der lod 

fremkomme overalt i verden. 

Man kan være sikker på, at de 

personer, som blev sendt og 

forenet af Gud og den ganske 

himmelske Machina
(1)

 og 

udvalgt blandt de viseste 

mænd, der har levet i mange 

generationer, virkelig i højere 

grad end nogen andre levede 

sammen i den højeste enhed 

og udviste den dybeste 

venlighed overfor hinanden. 

 

På denne prisværdige måde 

levede de deres liv, og selv om 

de var fri for alle former for sygdom og smerte, så kunne de dog ikke leve 

længere end den tid, Gud tildelte dem. Den første i dette Broderskab som 

døde var J.O., og det var i England, hvilket Broder C. lang tid forinden 

havde forudsagt ham.  

 

1. Mekanisme 
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Bogstavet Tau betragtes som symbol for den fuldkomne perfektion af 

skabelsen. Det er resuméet af alt i alt, det mysterium, som viser sig direkte 

for sjælen. Tau er også symbolet for den længste udstrækning af den fysiske 

verdens skabelse. Navnet Tau betyder kors, tegn eller mærke, og bogstavets 

form viser, hvordan Resh - gennem sin alkymiske forbindelse med Shin - 

har integreret sin nye begyndelse (Yod) sådan, at det nu har fået ’to ben at 

stå på’. Når Resh bliver til Tau, er det ikke længere krig eller fred, men 

syntesen mellem krig og fred. Ikke den ene eller den anden, men et 

skabende punkt, der distancerer sig selv fra dem begge, og derfor ser sine 

egne aktive, potente handlemulighed i dem - og hele skalaen i mellem dem. 

Men selv om formen af de to bogstaver er meget lig, er Tau mere end blot 

en forlængelse af Resh. Tau har sin egen historie at fortælle og er - som det 

sidste af de 7 dobbelte bogstaver - sammenfatningen af dem alle. 
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Han var meget sagkyndig og 

lærd i Kabbala, hvilket hans 

lille bog kaldet H. bevidner. I 

England tales der meget om 

ham, hovedsageligt fordi en 

ung Jarl af Norfolk forstod 

hans særlige evner.  

 

De havde besluttet, at så vidt 

som overhovedet muligt skulle 

deres gravsted holdes skjult, og 

indtil denne dag ved vi ikke, 

hvad der er blevet af nogen af 

dem, og alligevel blev enhvers 

plads udfyldt af en passende 

efterfølger. Men dette vil vi 

bekende åbent i disse 

fremstillinger til Guds ære, at 

hvilken hemmelighed vi end 

har fået del i gennem bogen M. 

(selvom vi med vore øjne skuer 

hele verdens billede og sande 

mønster), så får vi ikke vist 

vore ulykker og heller ikke, hvornår vi skal dø, hvilket Gud alene ved, og 

hvilket herved ellers ville holde os i en uophørt beredthed. Men mere om 

dette i vor bekendelse, hvor vi fremlægger 37 grunde til,  

 

 

Bemærkninger 

”Men mere om dette i vor bekendelse, hvor vi fremlægger 37 grunde til,” er en 

henvisning til de 10 sephiroth. Tre er en øvre triade og 7 de efter følgende 

Sephiroth. Syv er også tallet for fuldstændighed og perfektion, både fysisk og 

åndelig. 3+7 er 10, en fuldendt cyklus samt begyndelsen på en ny. 
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Tallet 30 kan symbolisere dedikation til en bestemt opgave eller kald. Arons 

præster hengav sig til kaldet når de var fyldt 30, fordi det var den alder, hvor en 

person har nået både fysisk og psykisk modenhed og derfor kan håndtere et stort 

ansvar. Johannes Døberen, som var af præstelig afstamning (hans mor var en 

efterkommer af en af Arons døtre og hans far var præst), begyndte sin tjeneste i en 

alder af tredive. I en alder af tredive, begyndte Kristus offentligt at forkynde 

evangeliet (Lukas 3:23).  
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hvorfor vi ikke gør vort 

Broderskab offentlig kendt, 

og hvorfor vi tilbyder så høje 

mysterier uden tvang og 

ønske om belønning. Vi lover 

også mere guld end både 

Indien og Spaniens konge, for 

Europa er med barn og vil 

føde et kraftfuldt barn, som 

får brug for en stor gudfaders 

gave. 

 

Efter broder J.O.’s død var 

broder R.C. ikke i ro, men så 

snart han kunne, 

sammenkaldte han resten, og 

hans grav blev da lavet. 

Selvom vi (de yngre) hidindtil 

ikke vidste, hvornår vor 

elskede Fader R.C. døde, og 

kun var i besiddelse af de 

førstes og deres efterfølgeres 

navne, så ihukom vi dog en 

hemmelighed, som A., D.’s efterfølger (der var fra den sidste af den anden 

række af efterfølgere og havde levet blandt mange af os) meddelte os, 

 

. 
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der tilhører den tredie række 

af efterfølgere, gennem 

dunkle og skjulte ord og taler 

i 100 år. I øvrigt må vi tilstå, 

at efter førnævnte A.’s død 

vidste ingen af os noget om 

broder R.C. og hans første 

medbrødre, ud over det som 

var bevaret om dem i vort 

filosofiske Bibliotheca, hvori 

vore Axiomata ansås for at 

være det vigtigste, Rota 

Mundi 
(1)

 det mest kunstligste 

og Protheus det nyttigste. På 

samme måde ved vi heller 

ikke med sikkerhed, om de fra 

den anden række af 

efterfølgere har haft samme 

visdom som de første, og om 

de fik adgang til alt.  

 

Det skal i det følgende blive 

bekendtgjort for den blide 

læser, ikke alene hvad vi har 

hørt om broder R.C.’s begravelse, men også ved Guds forsyn og tilladelse 

og ved Hans bud, hvem vi i største trofasthed adlyder, blive offentlig 

erklæret, at hvis vi bliver besvaret skriftligt og på kristen vis, da vil vi ikke 

frygte 

1. Verdens Hjul. 

 

Bemærkninger 

I hundrede år. Hundrede er det hebræisk bogstav Qophs værdi. Navnet Qoph 

betyder baghoved, og Qoph symboliserer Lyset i betydningen: ”Den døde og golde 

jord, der ved oplysning er blevet gjort levende og frugtbar”. Dette fænomen 

korresponderer også til navnet Kodesh, som betyder helgen. 



 

79 

 

offentlig at lade vore for- og 

efternavne, vore møder eller 

noget andet, som måtte 

behøves, trykke. 

 

Den sande grundlæggende 

beretning om, hvordan den 

Højt Illuminerede Guds mand, 

Fra. C.R.C., blev fundet, er 

denne: Efter A.’s død i Gallia 

Narbonensis
(1)

 overtog vor 

elskede broder N.N. hans 

plads. Efter at han var 

kommet i god stand overfor os 

ved at aflægge den højtidelige 

ed på troskab og tavshed, 

informerede denne mand os 

Iolenne Fidei filentii 
(2)

 om, at 

A. havde trøstet ham med at 

fortælle, at dette Broderskab 

ikke skulle forblive så skjult 

længe, men blive til hjælp og 

nytte og anbefalelsesværdig 

for hele den tyske nation, hvilket han ikke skammede sig det mindste over. 

Følgende år, efter at han havde gennemgået sin skoling på rette vis og nu 

var indstillet på at rejse og til det formål var tilstrækkeligt udstyret med 

Viatico
(3)

 eller Fortunas pung, 

 

1. (område i det sydlige Frankrig)  

2. Tavshed og god tro 

3. Rejsepenge 
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tænkte han, at han (som en 

god bygmester) ville forandre 

noget på sin bygning og 

forbedre den. Under denne 

fornyelse lod han lyset falde 

på mindetavlen, som var af 

messing og rummede alle 

navnene på Brødrene samt 

nogle få andre ting. Han ville 

da flytte den over i en mere 

passende hvælving. Hvor eller 

hvornår Fra. R.C. døde, eller i 

hvilket land han var begravet, 

var skjult af vore forgængere 

og ukendt for os. I denne tavle 

sad en stor og ret robust 

nagle, så da han trak den ud, 

fulgte en stor sten med ud fra 

den tynde væg eller kalkpudset 

foran den skjulte dør, og 

derved kom døren til syne. 

Derfor brød vi med glæde og 

længsel væggen ned og frigjorde døren, hvorpå der med store bogstaver 

stod skrevet:  
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Post 120 Annos Patebo (1) 

og med det gamle årstal 

nedenunder. Derfor takkede 

vi Gud og lod tingene være 

således natten over, (for vi 

ville først se i vor Rota.) Vi 

henviser os igen til 

Confessio, for hvad vi her 

udgiver, gøres som en hjælp 

til dem, der er værdige, men 

for de uværdige vil det med 

Guds vilje ikke være til 

megen hjælp. For ligesom 

vores dør efter så mange år 

blev opdaget på så 

vidunderlig vis, således skal 

der også åbnes en dør for 

Europa (når væggene 

fjernes), og den begynder 

allerede at komme til syne, 

hvilket mange ser hen til 

med stor længsel. 

 

Den følgende morgen 

åbnede vi døren, og til syne kom en hvælving med syv sider og hjørner, der 

hver var fem fod bred og otte fod høj. Selvom solen aldrig skinnede ind i 

denne hvælving, var den ikke desto mindre oplyst af en anden sol,  

 

1. Efter 120 år vil jeg være åben.  

 

Bemærkninger. 

Tallet 120 kan symbolisere en guddommeligt fastsatte tid for at vente. Efter at Gud 

så hvor syndige og hengivne til det onde mennesket var blevet efter Eden, 

besluttede han at give en 120 år periode til omvendelse og derefter ville 

oversvømmelsen komme (Første Mosebog 6:1-3). 
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Syv sider. Syv er tallet for fuldstændighed og perfektion, både fysisk og 

åndelig. Det 7. Bogstav Zayin anses af kabbalisterne som værende: ”det 

genererende og herskende princip i den universelle bevægelses cyklus”. I denne 

bevægelse lærer Zayin, og i gennem Zayin lærer skabningen, at kontrollere sine 

modsætninger som en funktion hos viljen. 

 

Fem fod bred. Tallet 5 symboliserer Guds nåde og godhed til mennesker. Det 5. 

hebræiske bogstav He betyder et åndehul, vindue eller en åbning. Et vindue 

giver lys og luft adgand til at komme ind i rummet. Det er en åbning, hvor 

igennem lyset ude fra kan nå os. Bogstavet stammer fra en rod, der betyder, 

”at ånde” på den måde, at man tillader luft og lys at trænge ind i en dybere 

betydning end den rent fysiske. He læses almindeligvis som et symbol for 

universelt liv, klarhed, ånden i tilværelsen, handlingen af følelse og 

villighed, transcendental viden og universel magnetisme. 

  

Og otte fod høj. Tallet 8 repræsenterer en ny begyndelse, en ny orden eller 

rækkefølge, og menneskets ’genfødsel’. Det 8. hebræiske bogstav Cheth betyder 

’hæk’ eller ’hegn’. Ifølge Isaac Luria (1534-1572) er Cheth konstrueret ved at 

kombinere de to tidligere bogstaver, Vau og Zayin, med en tyk linje, kaldet 

’pukkelryggen’, som en bro imellem sig. Kabbalisterne sammenligner bogstavet 

med en ørn, der svæver over sin unge i reden for ikke at knuse den under sin vægt. 

Ørnen er en metafor for Gud i forhold til sine børn, til sin skabelse i almindelighed, 

og til menneskene i særdeleshed. Ville Gud enten afsløre sin ultimative 

tilstedeværelse eller tilbagekalde sin magt til at genskabe verden, da ville den 

omgående ophøre med at eksistere. Ligesom ørnen, ’svæver’ Gud over den skabte 

virkelighed, og forsætter med at opretholde og nære sin Skabelse. Samtidig gives 

alle skabninger evnen til at vokse og udvikle sig selvstændigt.  

 

Den højeste form for velgørenhed, fortæller kabbalisterne, er den, hvor giveren er 

skjult for modtageren, sådan at modtageren ikke er forpligtiget til at ’betale tilbage’ 

men i stedet fri til at sprede sin egen velstand ’om sig og fremad’ i skaberværket. 

Ved sin konstruktion er Cheth et billede på den hårfine balance mellem 

åbenbaringen af Guds nærvær ud til os, illustreret ved de småord, der kan dannes af 

bogstaverne Cheth og Chets ’højre ben Vau, og fortielsen af den samme evige 

kreative strøm ud i hans Skabelse, der skjuler sig bag betydningen af de småord, 

der kan dannes af Cheth og Chets venstre ben Zayin. Modsat symboliserer 

bogstavet også mennesket, der lytter efter Guds stemme overalt og igennem alt.  
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som havde lært denne kunst 

af solen, og som befandt sig i 

loftets midte. I midten af 

hvælvingen var der i stedet 

for en gravsten et rundt alter 

dækket med en messingplade, 

hvorpå der stod skrevet: 

 

A.C.R.C. Hoc universi 

comoendium unius mihi 

sepulcrum feci. (1) 

 

Rundt om den første cirkel 

eller bræmme stod der: 

 

Jesus mihi omnia. (2) 

 

I midten var der fire figurer, 

omfattet af cirkler, hvis 

inskription var: 

 

1. Nequaquam Vacuum (3)  

2. Legis Jugum (4) 

          3. Libertas Evangelii (5) 

           4. Dei Gloria Intacta (6) 

Det var alt klart og strålende, ligesom  

 

 

1. Dette kompendium af universet skabte jeg, medens jeg levede så det kunne blive 

min grav. 

2. Jesus alt for mig. 

3. Intetsteds eksisterer et vakuum. 

4. Lovens Åg. 

5. Evangeliets frihed. 

6. Guds fulde Herlighed. 
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Denne hvælving opdelte vi i 

tre dele: Den øvre del eller 

loftet, væggen eller siden og 

bunden eller gulvet. Om den 

øvre del skal I ikke på dette 

tidspunkt forstå mere, end at 

den var opdelt i triangler, 

der fra de syv sider løb ind 

mod det strålende lys i 

centrum (Eller: Den var 

opdelt i overensstemmelse 

med den triangels syv sider, 

som var i det strålende 

centrum). Men hvad der er 

indeholdt deri, skal I med 

Guds vilje skue med jeres 

egne øjne. Hver side eller 

væg er opdelt i ti figurer, 

hvor hver igen har adskillige 

figurer og sætninger, som de 

i sandhed er vist og fremsat 

her i vores bog 

Consentratum. Bunden er 

igen opdelt i trianglen,  
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men fordi der heri er 

beskrevet de underordnede 

herskeres kraft og 

herredømme, lader vi dem, af 

frygt for den onde og 

ugudelige verdens misbrug 

deraf, selv tilkendegive sig. 

Men de, som er forsynede og 

udrustet med den himmelske 

modgift, træder på og knuser 

uden frygt eller smerte 

hovedet på den gamle, onde 

slange, som denne vor 

tidsalder er så passende til. 

Hver side eller væg havde en 

dør eller kiste, hvori der lå 

forskellige ting, specielt alle 

vores bøger, som vi ellers 

havde samt Theoph. P. ab 

Ho.’s Vocabular
(1)

 som vi på 

uforfalsket vis dagligt er i 

forbindelse med. Her fandt vi 

også hans Itinerarium
(2)

 og 

Vitam,
(3)

 hvorfra denne forbindelse hovedsageligt er taget. I et andet 

kisterum var der brilleglas af forskellig styrke, ligesom der et andet sted var 

klokker, brændende lamper og hovedsageligt vidunderlige kunstige sange, 

der for det meste var skabt med det formål,  

 

1. Theophrastus Paracelsus af Hohenheim,  

2. Rejser. 

3. Liv 
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at hvis det efter mange 

hundrede år skulle ske, at 

Ordenen eller Broderskabet 

skulle gå til grunde, da 

kunne man genopbygge alt 

igen alene ved denne 

gravhvælving: Vi havde 

endnu ikke set vor kloge 

Faders døde legeme. Vi 

flyttede alteret til side, 

løftede en tung 

messingplade og fandt et 

skønt og værdigt legeme, 

helt og velbevaret, som var 

det ligeledes her en livagtiv 

efterligning, med alle hans 

smykker og klæder. I sin 

hånd holdt han en 

pergament kaldet T.
 
og som 

næst efter Bibelen er vor 

største skat, og som burde 

overgives til verdens 

vurdering. I slutningen af 

denne bog står der følgende 

Elogium
(1):

 

 

Granum pectori Jesu insitum 

 

1. Udtalelse 

 

Bemærkninger 

Et pergament kaldet T. Bogstavet Tau betragtes som symbol for den fuldkomne 

perfektion af skabelsen. Det er resuméet af alt i alt, det mysterium, som viser sig 

direkte for sjælen. Tau er også symbolet for den længste udstrækning af den fysiske 

verdens skabelse. Navnet Tau betyder kors, tegn eller mærke, og bogstavets form 
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viser hvordan det har integreret sin nye begyndelse (Yod) sådan, at det nu har fået 

’to ben at stå på’. Når Resh, bogstavet før Tau, bliver til Tau, er det ikke længere 

krig eller fred, men syntesen mellem krig og fred. Ikke den ene eller den anden, 

men et skabende punkt, der distancerer sig selv fra dem begge, og derfor ser sine 

egne aktive, potente handlemulighed i dem - og hele skalaen i mellem dem.  
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C.Ros.C. ex nobili atque 

splendida Germaniae R.C. 

familia oriundus, vir sui seculi 

divinis revelationibus 

subtilissimis imaginationibus, 

indefessis laboribus ad 

coelestia, atque humana 

mysteria. Arcanava admissus 

postquam suam (quam Arabico, 

& Affricano iteneribus) 

collegerat, plusquam regiam 

aut imperatoriam Gazam, suo 

seculo nondum convenientem, 

posteritati eruendam 

custodivisset, & jam suarum 

Artium, ut & nominis fides 

acconjunctissimus herides 

instituisset, mindum minitum 

omnibus motibus magno illi 

respindentem fabricasset 

hocque tandem preteritarum, 

praesntium, & futurarum, 

rerum compendio extracto, 

centenario major non morbo (quem ipse nunquam corpore expertus erat, 

munquam alios infestare sinebat) ullo pellente sed spiritu Dei evocante, 

illuminatam animam (inter fratrum amplexus & ultima oscula) Creatori 

Deo reddidisset, Pater  
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dilectissimus, Fr. Fuavissimus, 

præceptor fidelissimus, amicus 

integerimus, a suis as 120 

annos hicabsconditus est.
(1)

 

 

Nedenunder havde de selv 

underskrevet: 1. Fr. I.A., Fr. 

C.H. electione fraternitatis 

caput. 2. Fr. G.V.M.P.C. 3. Fr. 

R. C. Iunior haeres S. Spiritus. 

4. F.B.M.P.A. pictor & 

Architectus. 5. Fr. G.G.M.P.I. 

Cabalista. 

 

Secundi Circuli 

 

1. Fr. P.A. Successor, Fr. I.O. 

Mathematicus. 2. Fr. A. 

Successor Fr. P.D. 3. Fr. R. 

Successor patris C.R.C. cum 

Christo triumphantis  

 

Tilslut stod der skrevet: 

 

Ex Deo nascimur, in Jesu morimur, per Spiritum Sanctum reviviscimus.
(2)

 

 

På dette tidspunkt var Broder I.O. og broder D. allerede døde, men hvor 

skal nu deres gravsted findes? 

 

 

1. Et frøkorn begravet i Jesu bryst. C. Ros. C. kom fra den adelige og navnkundige 

tyske R.C.-familie, et menneske, der fik adgang til Himlens og Jordens mysterier 

og hemmeligheder gennem guddommelig åbenbaringer, subtile tanker og gennem 

sit livs utrættelige arbejde. På sine rejser gennem Arabien og Afrika indsamlede 

han en skat, der overgår selv kongers og kejseres, men da han ikke fandt den 
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passende for sin samtid, holdt han den bevogtet til eftertidens opdagelse og 

udpegede loyale og trofaste arvinger til sin kunst og sit navn. Han konstruerede et 

mikrokosmos, der i alle sine bevægelser korresponderede til makrokosmos, og 

udfærdigede til sidst dette kompendium for fortidige, nuværende og fremtidige 

ting. Efter nu at have passeret de hundrede år, gav han - kaldet af Guds ånd og midt 

i sine brødres sidste omfavnelser - sin illuminerede sjæl til sin Skaber, Gud, selvom 

han ikke var tynget af nogen sygdom, hvilket han hverken havde haft eller havde 

tilladt andre at få. En elsket fader, en hengiven broder, en trofast lærer, en loyal 

ven. Han blev af sine disciple skjult her i 120 år. 

 

2. Af Gud fødes vi, i Jesus dør vi, ved Helligånden lever vi igen. 
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Vi tvivler ikke, men vor 

broder Senior var ligeledes 

død og havde fået nogle 

særlige ting lagt i jorden og 

måske skjult dem på 

lignende vis. Vi håber også 

at dette vort eksempel sætter 

andre i gang med mere 

omhyggeligt at forske efter 

deres navne, som vi derfor 

har udgivet, og søge efter 

deres begravelsessted. De 

fleste af dem er på grund af 

deres lægepraksis og 

gerning kendte og lovprises 

blandt meget gamle 

mennesker, så måske kan vor 

Gaza
(1)

 udbredes eller i det 

mindste bedre afklares. 

 

Hvad angår Minutum 

Mundum
(2)

 da fandt vi den 

bevaret i et andet lille alter, i 

sandhed finere end noget 

forestående menneske kan forestille sig, men vi vil lade ham være 

ubeskrevet, indtil vi virkelig får svar på denne vor hjertesag, Fama. Derfor 

har vi igen tildækket det med pladerne og sat alteret derpå, lukket døren 

 

1. skatte, rigdomme.  

2. Det lille univers. 
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og sikret det med alle vore 

segl. Desuden er der gennem 

instruktioner og ordrer fra 

vor Rota kommet nogle bøger 

for dagen, hvoriblandt M. 

findes (som i stedet for 

vedligeholdelse af 

husholdningen blev lavet af 

vor prisværdige M.P.). Til 

sidst skiltes vi fra hinanden og 

overlod vore juveler til de 

naturlige arvinger. Så vi 

forventer de lærdes eller 

ulærdes svar og bedømmelse.  

 

Alligevel ved vi, at der nu 

efter en tid vil finde en 

generel reformation sted, 

både i guddommelige og 

menneskelige anliggender, i 

overensstemmelse med vort 

ønske og andres forventning. 

For det er passende, at der 

bør frembryde en aurora eller nogen klarhed eller et guddommeligt lys på 

himlen, før solen står op. Og således kan nogle få, som skal give deres 

navne, i mellemtiden finde sammen for derved at forøge vort Broderskabs 

størrelse og agt  



 

93 

 

og skabe en lykkelig og ønsket 

begyndelse på vore Filosofiske 

Caonons, der er blevet 

foreskrevet os af vor Broder 

R.C., og sammen med os blive 

deltagere i vore skatte (som 

aldrig kan fejle eller mistes), 

og i al ydmyghed og kærlighed 

at blive lettet for denne verdens 

arbejde og gennem viden om 

Guds vidunderlige arbejder 

ikke at vandre så blindt. 

 

For også at enhver kristen kan 

vide, hvilken religion og tro vi 

har, så bekender vi, at vi har 

viden om Jesus Kristus (som 

den nu i den seneste tid, 

hovedsageligt i Tyskland, på 

klareste og reneste vis 

bekendes og nu tildags renses 

og frigøres for alle afvigere, 

kættere og falske profeter), der 

i visse bekendte lande opretholdes, forsvares og videreføres. Vi bruger også 

to sakramenter, som de af den første reformerte kirke blev indstiftede med 

alle former og ceremonier. I Politia
(1)

  

 

1. Statsforfatning.  
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anerkender vi det Romerske 

Rige og Quartam 

Monarchiam
(1)

 som vort 

kristne overhoved, omend vi 

ved at ændringer er ved 

hånden og gerne med vore 

inderste hjerter vil meddele 

dem til andre gudfrygtige 

lærde mænd. Ikke desto 

mindre kan intet menneske 

kun Gud selv gøre den 

håndskrift, som er i vore 

hænder, til offentlig eje, og 

ingen uværdig person er i 

stand til at frarøve os den. 

Men vi skal på hemmelig vis 

hjælpe denne gode sag, som 

Gud nu vil tillade os eller 

hindre os i det. For vor Gud 

er ikke blind, som den 

hedenske Fortuna; men er 

kirkens prydelse og templets 

ære. Vor filosofi er heller 

ikke ny, men som Adam efter 

sit Fald modtog den, og som Moses og Salomon brugte den. Hun burde 

heller ikke betvivles så meget eller modsiges af andre opfattelser eller 

meninger, men idet det ses at sandheden er fredsommelig, kortfattet, altid 

sig selv i alle ting og specielt stemmer overens med Jesus  

 

1. det fjerde monarki.  

 

Kommentarer 

”Det fjerde rige.” Formentlig det fjerde rige som Daniel profeterede (Daniel 

7:23-27): 
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”Han sagde således: det fjerde dyr betyder, at der skal være et fjerde rige på 

jorden, som skal blive anderledes end alle rigerne; og det skal opæde al 

jorden og søndertræde det og knuse det. Men de ti horn betyder, at der af 

samme rige skal opstå ti konger; og en anden skal opstå efter dem, og han 

skal være anderledes end de foregående og nedtrykke tre konger. Og han 

skal tale ord imod den højeste og undertrykke den højestes hellige og tænke 

på at forandre tider og lov, og de skulle gives i hans hånd indtil én tid og 

tider og en halv tid. Derefter skal retten sættes, og man skal fratage ham 

hans magt for at ødelægge og tilintegøre den indtil enden. Men riget og 

herredømmet og rigernes magt under al himmelen skal gives til et folk og 

den højestes hellige; hans rige er et evigt rige, og alle herredømmer skulle 

tjene og lyde ham.” 

 

I makrokosmos korresponderer tallet 4 med Tetragrammaton. Guds navn, Jod, He, 

Vau og He: JaHVeH eller JeHoVaH, betegnes ofte Tetragrammaton, der bedst 

lader sig oversætte til ”En dannelse af fire bogstaver”. Hvert af disse bogstaver 

repræsenterer et bestemt stadie af skabelse og som sådan, er de altid indskrevet i en 

hver proces og enhver helhed, der består af fire dele f.eks: De 4 skabelsesplaner, de 

4 elementer, de 4 årstider, de 4 verdenshjørner og menneskets 4 aldre, barndom, 

ungdom, voksenalder og alderdom.  

 

Når det fjerde bogstav Daleth fuldender  det tredje bogstav Gimel. sker det ved en 

assimileringsproces, der i alkymien kaldes Det kymiske bryllup. Daleth virker her 

som den positive-maskuline side, der forener sig med Gimel, der udgør den 

negative-feminine side af en enkelt guddommelige enhed. Tallene 3 og 4 giver 

sammenlagt 7, som er nøgletallet for den jordiske verden. Hvis vi tæller de tal 

sammen, der giver  7, altså 1+2+3+4+5+6+7, får vi summen 28. Tværsummen af 

28 er 10. Tallet 10 er det guddommelige tal for fuldendelse, fuldendelsen af 

skabelsen. 0 har ingen nummerologisk værdi fordi det symboliserer rummet, og 

derfor  står vi tilbage med tallet 1 som det endelige resultat. Samme resultatet får 

vi, hvis vi lægger de tal som er indeholdt i tallet 4 sammen, nemlig 1+2+3+4=10, 

1+0=1. 
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In Omni Parte
(1)

 og alle 

dele. Og som Han er 

Faderens sande billede, 

således er hun Hans billede. 

Det skal ikke siges, at dette 

er sandt i teologien. Hvor 

Platon, Aristoteles, 

Phytagoras og andre ramte 

sagens kerne, hvor 

Abraham, Enok, Moses og 

Salomon udviste fortræffelig 

kunnen, men specielt hvor 

den vidunderlige bog 

Bibelen stemmer overens - 

alt dette falder sammen i 

forening og danner en sfære 

eller globus, hvis samlede 

sum af dele er lige langt fra 

centret - og herom skal der 

tales i større omfang og 

mere tydeligt og klart ved 

møder mellem kristne. 

 

Men nu angående de 

ugudelige og nederdrægtige guldmagerier hovedsageligt i denne tid, som 

har fået så megen magt, hvorved mange overløbere og kæltringagtige 

mennesker, der er farvede af det, benytter skurke og bedragere og 

misbruger 

 

1. Jesus i enhver del.  
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den anerkendelse de har fået. 

Ja, nu til dags anser 

betænksomme mennesker 

metallernes transmutation for 

at være filosofiens højeste tinde 

og Fastigium. Dette er deres 

eneste ønske og intention, at 

Gud ville blive mest højagtet 

og æret af dem, som kunne lave 

store guldlagre - og det i 

overflod - hvilket de med uhørt 

inderlige bønner håber at opnå 

fra den Alvidende Gud, alle 

hjerters ransager. Med disse 

fremførelser bevidner vi derfor 

åbent, at de sande filosoffer er 

af et helt andet sindelag, idet 

de ikke værdsætter 

fremstillingen af guld højt, da 

den kun er en Parergon
(1)

 og 

desuden har de tusinde bedre 

ting at tage sig for. Vor elskede Fader R.C.C., siger vi: Aurum Nisi 

Quantum Aurum,
(2) 

thi for dem er hele naturen opfanget. Han glædes ikke 

over, at han kan lave guld og, som Kristus siger, ånderne lyder ham, men 

han glædes over at se Himlene, se Guds engle 

 

1. Græsk: biting.  

2. Guld er intet i sig selv.  
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stige op og ned og sit navn 

indskrevet i Livets Bog. Vi 

bevidner også, at under 

Chymias navn udgives mange 

bøger i Contumeliam Gloriæ 

Dei.
(1) 

Dem vil vi navngive i 

rette tid, og til de rene af 

hjertet vil vi give et katalog 

eller register over dem. Vi 

beder for, at alle lærde mænd 

vil vogte sig for den slags 

bøger, for fjenden hviler 

aldrig, men sår sit ukrudt, 

indtil en, der er stærkere, 

rykker det op med rode.  

 

Så i overensstemmelse med 

Fra. C.R.C.’s vilje og hensigt 

anmoder vi, hans Brødre, igen 

alle lærde i Europa, som læser 

dette vort Famam og 

Confessionem (udsendt i fem 

sprog), om at få lyst til velovervejet at undersøge deres kunster, betragte 

denne tid med allerstørste flid og bekendtgøre deres tanker, enten 

Communicatio Consilio eller 

 

1. forsmædelse af Guds ære.  

 

Kommentarer 

I kristendommen og jødedommen er Livets Bog den bog hvor Gud registrerer 

navnene på ethvert menneske, der er bestemt for hilen eller for den kommende 

verden 

 

I den hebræiske Bibel er Livets Bog optegnelser for evigt for alle mennesker som 

betragtes som retfærdige af Gud. Gud har denne bog og at blive slette betyder død, 
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”Og Herren sagde til Moses: hver den som synder imod mig, den vil jeg udslette af 

in bog.” (2. Mose. 32:33) Salmisten taler ligeledes om Livets Bog, hvor kun 

navnene på de retfærdige er skrevet ind og hvorfra de uretfærdige er blevet slettet 

(Salmerne 69:29 og 139:16).  
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Singulatim
(1)

 på tryk. 

 

Selvom vi i denne tid hverken 

nævner navne eller møder, 

skal enhver mening imidlertid 

med sikkerhed komme os i 

hænde, i hvad sprog det end 

måtte være. Heller ingen, som 

giver sit navn, skal slå fejl, 

men tale med nogen af os, 

enten mundtlig eller, hvis 

nogen overlades til det, 

skriftligt. Dette siger vi som 

en sandhed, at hvem der end 

oprigtigt og af sit hjerte har 

kærlighed til os, det skal være 

velsignende for hans ejendele, 

legeme og sjæl.  Men den, 

som er uægte i sit hjerte eller 

grådig efter rigdomme, skal 

først og fremmest ikke være 

istand til på nogen måde at 

såre os, men bringer komplet 

undergang og ødelæggelse til sig selv. Også vor bygning (om så hundrede 

mennesker havde set og skuet den ganske tæt ved) skal for evigt forblive 

uberørt, intakt og skjult for den onde verden. 

 

SUB UMBRA ALARUM TUARUM JEHOVA
(2)

 

 

 

 
1. drøftelse i fællesskab eller enkeltvis. 

2. Under dine vingers skygge, Herre. 

 

 


