
1 

 



2 

 

Indvielse 

i det gamle 

Ægypten 

 

 

 

skildret af 

 

Woldemar von Uxkull 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oversat fra tysk 

 

af 

 

Bjarne Wagner Augustenborg 
 

2016 
 

  



3 

 

FORORD 
 

I denne bog beskriver jeg indvielsen af en ung mand i de gamle egyptiske 

mysterier, ganske vist i fortællende form, men således, at læseren lærer med i 

forløbet. Bogen er dels et resultat af min indlevelsesevne i værker af okkultister og 

mystikere, dels et resultat af min fantasi om dette emne.  

 

Indvielsen består af tre dele. Den første del hedder ”Prøven”, og neofytten må bestå 

prøverne for der igennem at bevise, at han er modig, har selvkontrol, og er værdig 

til at leve indvielsen. 

 

Den anden del af bogen hedder ”Undervisningen”. Den foregår i den store 

Tempelhal, repræsenteret ved de 22 vægmalerier, den såkaldte Thoths Bog. 

Forløbet af undervisningen er givet ved logisk overbevisende forhold mellem de 

enkelte billeder med hinanden, der repræsenterer det etiske system som det 

var. Disse relationer er baseret på den såkaldte ”hemmelige matematik”, som er 

forklaret i bogen ved enkle eksempler. I løbet af ti dage underviser ypperstepræsten 

den unge mand i billederne og lærer ham at udtale ordet, så lederen, skytsånden, til 

sidst kan vise sig. 

 

I tredje del af arbejdet, ”Indvielsen,” ledes den unge mands ånd i løbet af tolv 

nætter gennem de forskellige regioner i den usynlige verden, mens hans krop 

tilsyneladende ligger livløse tilbage bag alteret, under ypperstepræstens kappe,  

 

Hver morgen lærer ypperstepræsten den unge mand om hvert enkelt af de sidste 

tolv billeder i Thoths Bog, og på den sidste dag udtaler man den højtidelige 

velsignelse til den ny indviede, der i billedform har fået del i de vigtigste 

erfaringer, der gengives i hele bogen. 

 

Selve Thoths Bog er en historisk kendsgerning. Antikken vismænd og mystikere, 

samt middelalderens lærde, henviser til den, som for eksempel Apollonius af 

Thyana, Raymond Lullus med flere.  

 

Min bog er baseret på de gamle oplysninger og billederne er restaureret af Leo 

Sebastian Humer, en talentfuld maler fra Innsbruck. 
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Det var for tusinder af år siden i Egypten, hvor pyramiderne endnu ikke var bygget; 

sfinkserne og obeliskerne var der heller ikke.  Kun palmerne ragede stolt op i luften 

og solen strålede. Dengang var der kun det guddommelige dynasti, og læren i 

Memphis stammede fra de højere verdeners skatte af visdom. 

 

Meget, meget langt væk fra dem, fra vest, kom de lysende. Visdom og viden, kunst 

og dygtighed, havde de reddet og bragt med sig. Takket være deres seende evner, 

havde de fundet, at deres hjemland ville blive skyllet væk. De vidste, at tiden var 

nær hvor hele kontinentet ville synke ned i de høje bølger, sammen med sin 

storslåede hovedstad, ved et jordskælv. Og de var draget af sted.  

 

Det er på det tidspunkt jeg ser en slank brun ung mand, kun klædt i sort og hvid 

stribet lændeklæde. Han arbejder med et par kammerater i haven i et af de hellige 

distrikter. Han følte i sit indre, at han skulle gå en anden vej, og hans forældre 

bestyrkede ham i hans længsel efter viden om det guddommelige. Han blev 

anbefalet til præsterne og blev accepteret som elev, som en neofyt.  

 

Hver morgen sad han stille og alvorligt blandt hans medstuderende med korslagte 

ben på den store terrasse, vendt mod solopgangen. Han arbejdede med 

meditationsøvelser og lærte at slukke for sine tanker og i løbet af et stykke tid 

tænkte han ikke på noget, for han skulle lære at herske over tanker og følelser. 

 

Efter et let måltid af grøntsager og frugter mediterede han: han vidste, at præsten 

kunne se ham, også uden at han så dem, fordi de havde vidunderlige evner, viden 

og færdigheder der var uforståelige for ham,. Men han vidste også, at de var 

mennesker, ligesom ham, og havde praktiserede, lært og for nylig været igennem 

noget forfærdeligt, og vidste meget uden at sige noget om noget. Hvorfor var de 

kommet, det ville han spørge dem om. 

 

Omkring middagstid gik han dagligt med sine kammerater ind i den store 

sal. Enorme, dekorerede søjler med hieroglyffer understøttede taget. Dæmpet lys 

fyldte det store tavse rum. På væggene var 22 store malede billeder i røde, brune, 

sorte og hvide farver. Hemmelighedsfulde i deres egenart. Elleve på hver side. Her 

måtte han sidde i to fulde timer i stilhed. Han var nødt til at se på billederne. Han 

skulle huske dem. Og han så på billederne i timer, måneder og et år gik. Han 

kendte alle detaljer i dem, de talte til ham, men han forstod ikke deres sprog. Han 

så præster, konger, jomfruer, han ønskede at trænge ind i betydningen af billederne, 

forstå, men han manglede nøglen. 
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De unge mænd, som forberedte sig på at modtage hellige ordrer måtte ikke have 

fællesskab med de andre udenfor templet og det var dem ikke tilladt at nærme sig 

dem.  

 

Én gang om året blev han vist ind til ypperstepræsten. Han så gennemtrængende på 

ham. Han var Seer. Han kunne se, hvad der skete i det fjerne, kunne se, hvad der 

foregik inde i mennesker. Han så tanker, stemninger og sjælens modenhed. Fire 

gange stod den unge mand foran ypperstepræsten. Hver gang havde han tavst 

stirret på ham med det gennemtrængende blik, men vist ham tilbage med hånden, 

og han måtte gå ud igen og endnu et år gik. Meditation ved solopgang. Tavs 

stirrede han på vægmalerierne. Fra billederne strømmede der noget ud der talte til 

ham. Han følte i sit indre, at han var under indflydelse af dette mærkelige, mystiske 

maleri. Og hver dag arbejdede han i haven ved templet. Om aftenen samledes 

neofytterne i tempelbiblioteket, og en præst læste visdomsord op for dem fra gamle 

papyrusruller og trætavler. Det var ord til eftertanke, som blev dybere jo mere man 

steg ned i dem. Han blev bedt om med ærbødighed at lytte til ordene fra læreren og 

præsten tillod ikke nogen kritik. Han var nødt til at herske over sine tanker og 

følelser, og føle, og tænke over, hvad de ville. Han lærte at betragte livet og døden i 

naturen og om empati, som om han var ét med den blomstrende blomst og det 

døende træ. Men han lærte ikke blot at trænge ind på livet af planter og deltage i 

det, selv dyreriget havde ikke nogen hemmeligheder for ham; han lyttede til 

klagende kald og frieri, til vrede og sultne lyde fra dyr og følte med dem. Han lærte 

at leve med alle levende og lide med dem. I hans bønner, takkede han guddommen 

for hver en gave. Han lærte, at undgå enhver skabning, der havde en sjæl, der 

forberedte lidelse eller påførte smerte. Det var en af grundene til, at han opgav at 

spise kød. 

 

Da den unge mand for femte gang stod foran ypperstepræsten sendte han ham ikke 

bort, han bøjede hovedet og sagde: ”Du kan nu modtage indvielsen, min søn, og se 

bag forhænget. Men vi, præsterne, skal du først bede om prøverne. De er tunge og 

forfærdeligt, men nødvendige, fordi kun det har værdi, nemlig, at se på himlens 

hemmeligheder, have modet og viljen og forstå at være tavs. At vide, at turde, at 

vove - det er de trin, der fører til fuldkommenhed. Det er derfor jeg nødt til at 

spørge dig, vil du stadig gå til prøverne? Du har din fri vilje, endnu kan du trække 

dig tilbage og forlade tempelområdet. Vælg efter inspiration fra dit hjerte.” 

 

Alvorligt og roligt kom svaret: ”Ja, jeg ønsker det.” 
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”Så gå tilbage til dit arbejde.” 

 

Tavs forlod den unge mand ypperstepræstens kammer. Han blev pålagt at faste i tre 

dage på vand og brød. Om aftenen den tredje dag blev han af en præst ført til en del 

af templets kompleks, som hidtil havde været utilgængelige for ham. De passerede 

gennem flere haller, som gradvist blev smallere, lavere og som for den besøgende 

fremkaldte en følelse af mystisk angst. I et langt, smalt, lavloftet rum, var der 

samlet mange præster. For enden af hallen var der et højt alteret. På begge sider af 

rummet brændte fyrfade med stærk duftende røgelse på høje stativer. 

 

Den unge mand stod betaget og genert. 

 

Ypperstepræsten gik hen til ham og bad ham igen om, at overveje prøven. 

 

Den unge mand sagde ja. Han ville vide, erkende. 

 

Da åbnedes alteret på et tegn fra ypperstepræsten. Dens forreste væg bestod af to 

døre, der drejede på hængslerne. Et sort gabende hul. En præst gav den unge mand 

en lille brændende oliefyldte lampe af ler i hånden: ”Tag agt på din lampe og hold 

den ind til dig, lyset skal være dig behjælpelig med at finde vejen. Og så siger jeg 

endnu engang: at vide, at ville, at vove, at tie, det er vejen, ikke kun til 

fuldkommenhed, men også en vejledning, du kan bruge i dag. Du ved, at denne vej 

fører til fuldkommenhed. Du ønsker at gå - nu må du turde og tie. Glem ikke det: 

turde og tie. Gå nu.” 

 

Drengen tog et skridt i retning af alteret. 

 

Ypperstepræsten kom igen hen til ham. ”Husk det,” sagde han alvorligt, ”du har en 

fri vilje, du kan stadig vende om, men er du først gået ind, så kan døren ikke 

længere åbnes. Aldrig kan nogen bruge dette alter som en udgang. Der er kun én 

indgang, udgangen er et andet sted. Der venter dig død eller slaveri, eller viden og 

færdigheder, hvis du er sejrrig. For sidste gang - hvad vil du? ” 

 

De unge mans så ypperstepræsten alvorligt og ærligt i øjnene: ”Jeg ønsker at bestå 

prøven.” 

 

”Så gå!” 
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Den unge mand trådte ind og straks hørte han jerndørene lukke sig bag ham og 

falde i i lås. Lyset fra hans lampe beskyttede han med hånden og han gik forsigtigt 

ind i mørket foran ham. Efter nogen tid kom han til enden af klipperne, han 

sænkede hovedet og sagde til sig selv, ”fremad”. Men snart måtte han bøje 

overkroppen, mens hans fortsatte. Mørkegrå sten omgav ham på alle sider. Den 

lille lampe kastede kun lidt lys. Klipperne emmede af kulde. Gangen blev lavere, 

lavere og smallere. De unge mand måtte bøje sig længere ned da han gik videre.  

 

Han standsede; bag ham mørke, foran ham mørke, uigennemtrængelig mørke. Der 

var ingen vej tilbage. Fremad! 

 

Klippegangen blev stadig smallere, og selvom han allerede var bøjet helt sammen, 

besluttede han at forsætte på hænder og knæ, og bevægede sig fremad. I sin højre 

hånd holdt han omhyggeligt den blafrende olielampe. Han vidste det godt, hans 

frelse, hans frelse blev hans lampe og de ord, han hele tiden gentog: at turde, at tie. 

 

Han krøb frem. Der var knapt med lys, og gangen blev tættere og tættere. Det 

forekom ham, som om han var i en endeløs kiste, som om al denne bevægen sig 

fremad ville være forgæves, som om han ikke kom nogen steder, som om der kun 

var væggene i denne frygtelige kiste. Da undertrykte han et skrig, pressede atter sit 

hoved mod klippen. Han lagde sig på maven og kravlede så godt han kunne 

fremad. Han arbejdede sig frem på knæ og albuer, som en slange, fordi det ikke 

længere var muligt på alle fire. En voldsom frygt, en mental kval greb ham, men 

han kæmpede bravt imod det, sagde til sig selv: hvor andre er kommet igennem, 

det kommer også jeg igennem - videre! 

 

Men passagen var vanskelig, det synes som om klipperne flyttede sig tættere og 

tættere sammen, det var som at være i et rør. Hans hjerte hamrede højt, rædslen 

greb ham, men han bed tænderne sammen: Videre! 

 

Og han tvang sig, skubbede sig, pressede sig selv frem. Han drog et dybt 

suk; gangen udvidede sig. Han kunne sidde op, han kunne gå, overgangen var høj 

og bred, som i begyndelsen ved indgangen han var gået ind ad under alteret. Men 

pludselig stoppede han forskrækket op. Foran hans fødder gabede en afgrund, og 

på den anden side en høj gang. Hvordan skulle han komme over? 

 

Der var ingen måde at komme omkring på, hverken til højre eller 

venstre. Væggene faldt lodret ned som et springvand. Han gik hen til kanten af 
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afgrunden og løftede lampen op mod klippeloftet. Han ville at se, om det ikke var 

muligt at springe. Men nej, han måtte opgive den plan, kløften var for bred og for 

dybt, og hvis han styrtede ned ville han blive knust. Han tøvede. Han havde ikke 

andre muligheder end at hoppe ned i det sorte, gabende hul. Endnu engang løftede 

han lampen og kiggede rundt. Overalt kun døde sten, som forsvandt i det mørkeste 

mørke. 

 

Han tænkte på at gå tilbage og banke på indgangsdøren ved alteret og råbe til dem, 

men sagde til sig selv, at præsten sikkert allerede havde forladt hallen, ingen ville 

høre hans skrig, og ypperstepræsten havde jo også alvorligt fortalt ham, at dørene 

ved alteret ikke kunne åbnes. Og nu?  Ønskede han ikke at være et menneske der 

vidste, der kunne se? Joh, han ønskede det for enhver pris, om det så kostede ham 

livet. Så der ikke var nogen anden vej - ned. 

 

Spring! 

 

Han holdt lampen op og sprang ud i det gabende mørke. Et stort slag, følelsen af 

isnende koldt vand, men han havde fast grund under fødderne. En følelse af glæde 

strømmede igennem ham. Hindringen var sat op for, at kunne overvindes, prøven 

var bestået. Det var ikke meningen at ødelægge. Noget der lignede en sejrsfølelse 

rørte sig i ham. Han holdt lampen op. Han var glad for, at den ikke var blevet 

slukket da han sprang. Han frøs, Han stod i det sorte vand op til armhulerne. ”Der 

må være en vej ud,” tænkte han ved sig selv, ”det er ikke enden, det kan det ikke 

være.” 

 

Han kiggede rundt i lampens svage skær. Intet! Overalt gik klipperne stejlt ned til 

vandet. Han stod for en tid stille og roligt. Han grundede. Hans højre arm var træt 

af at holde lampen i vejret; Han skiftede hånd. Med lampen i sin venstre hånd 

nærmede han sig forsigtigt, frygtede, at der kun var klippevæggen. Han brugte 

fingrene til at søge, famlede med sin højre hånd. Da opdagede han en sprække der 

var stor nok til at sætte en hånd i den, og senere en anden og en anden. Han måtte, 

han turde. Han holdt i det lille håndtag på lampen med tænderne og tog med 

hænderne fat i klipperevnen. Med den ene fod i vandet, søgte han fodfæste til at 

klatre op. Han fandt en stenafsats, og svang sig op, men han gled og faldt bagover i 

vandet. Hans lampe gled fra ham og gik ud. 

 

Nu omringede mørket ham, sort uigennemtrængelig mørke. ”Hjælp mig, oh, I 

mægtige,” lød det fra hans bange sjæl. Igen stod han i vand til armhulerne; han 
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rystede af kulde. Med udstrakte arme undersøgte han omhyggeligt 

klippevæggen. Men sprækken i den kunne han ikke finde. Han havde mistet 

orienteringen. 

 

Han famlede efter den rigtige, intet; Han famlede sig vej tilbage til venstre, lige ved 

siden af hans hånd, en sprække. Han genkendte den på formen. Og hans fod fandt 

fodfæste. Klippen ragede op igen; løftede sig over ham. Han stoppede op denne 

gang.  Greb med sine hænder klippens ujævnheder. Han klyngede sig desperat til 

dem. Han famlede sig forsigtigt frem, snart med den ene hånd, snart med den 

anden, mod en ny sprække. Han kom op. Nu var han oppe af vandet, men han følte 

han havde mistet sin styrke og han faldt tilbage igen. Han magtede næsten ikke at 

kravle op igen, og kold sved dækkede ham. Men højere og højere kom han op, han 

klatrede i nattens mulm og mørke, mærkede med sin hånd et fremspringende 

jerntrin. Han tog fat i det, trak sig op og var op ved kanten af afgrunden. Han 

rullede kroppen op på gulvet. Han rejste sig. Reddet! 

 

Han løftede sine hænder: ”Takket være dig, kære herre, tak.” 

 

Han rørte ved loftet, og med udstrakte arme kunne han også røre væggene. Han 

havde ikke mere lys og undersøgte omhyggeligt med sin fod gulvet, inden han tog 

et skridt fremad. Han var bange for, at der var huller, afgrunde. Men gulvet var 

fladt, og væggene i lige stor afstand af hinanden. Han kom frem og gik, gik. Vejen 

virkede uendelige, mørket mere og mere uigennemtrængeligt. Flere gange drejede 

gangen af. Så, efter at have rundet et hjørne, så han i det fjerne et lysglimt. Med 

fornyet energi gik han videre. Lyset voksede. 

 

Nu kunne han skelne vægge og gulv. Han løb. Han kom til et kammer der var 

hugget ind i klippen. Det var firkantet. Det havde to åbninger. Han var 

kommet gennem den ene; i den anden åbning brændte en ild i et kæmpe 

bål. Flammerne slikkede op. Han trak sig tilbage! Han så hele rummet. Den eneste 

udgang var ilden. En anden dør fandtes ikke. Kun flammerne slikkede op. Så, 

hurtigt igennem. 

 

Han løb gennem ilden. Hvad var det? Han var forbløffet, en let kølig brise blæste 

mod ham, og han følt ingen smerte efter ilden. Ilden var kun en spejl effekt. Han 

smilede og gik roligt fremad. Den brede korridor var nu kun halvt oplyst fra 

bagsiden.  
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Han kom til et lille værelse, som var dækket med tæpper og oplyst af en hængende 

loftslampe. I midten af rummet var et leje dækket med farvestrålende puder der 

indbød til hvile. To slaver kom ham i møde. Han genkendte dem; Han havde på 

afstand set dem arbejde i markerne og haverne i det hellige distrikt. Han skulle lige 

til at tiltale dem, da han huskede ordet ”tavshed”. 

 

”Vove har jeg gjort mange,” tænkte han, #nu kommer prøven på stilhed.” En af 

slaverne tog hans våde lændeklæde af og rakte ham et tørt. Han svøbte ham i et 

varmt uldent tæppe og bød ham med en håndbevægelse at hvile. Den anden slave 

anbragte et lavt bord ved lejet og satte mad og drikke på det. Så forsvandt de i 

stilhed. Bag forhænget faldt en dør i. Maden smagte den unge mand godt. Han 

havde jo fastet i tre dage. Han var for træt til at stå op og undersøge døren, og var 

glad for at få lov til at hvile. Han lagde sig ned på lejet. Det forekom ham, at 

lampen nu lyste svagere. 

 

Da gik tæppet til side og en nubisk kvinde, tynd og brun trådte ind; de unge former 

var fuld af kraft og ynde, og et klæde af rødt silke var viklet omkring hendes 

underliv med guld frynser hængende.  På overarmene og anklerne klirrede og lyste 

gyldne vedhænge. Hendes bryster var nøgne og øjnene skinnede - 

dragende. Hendes læber var røde som en blomstrende blomst. I hendes højre hånd 

holdt hun en skål med vin.  

 

Den unge mand rejste sig på albuerne. Han stirrede på denne vidunderlige 

skabning. Og hun smilede blidt til ham. Hendes øjne, hendes læber syntes at love 

noget. Hun tog nogle små skridt. Armbåndene på hendes ankler klirrede knapt 

hørbar. Han kunne allerede dufte duften, hun udstrålede. Da bøjede hun sig ned 

over ham. Hun tilbød ham skålen. ”Du har sejret, oh, unge mand,” hviskede hun, 

”Du har bestået prøverne, tag nu belønningen du fortjener. Tag skålen. Drik 

vinen. Den vil give dig styrke til at elske. Mine læber venter på dine. Min ungdoms 

smukke krop længes efter dig, unge mand. Modtag belønningen.”  

 

Men han var tavs, var det belønningen eller var det en ny prøve? Han tøvede.  

Men hun lagde sin mørke hånd på hans skulder: ”Hvorfor er du tavs, mærkelige 

gæst? Eller kan du ikke lide mig, tal!” 

 

Så huskede han ordet ”tavshed”. Han ville vide, erkende, vove.  
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Han skubbede kvinden så hårdt fra sig, at den gyldne skål faldt til jorden og 

knustes. Fristerinden skreg og flygtede. 

 

Forhænget blev trukket til side, og fra en skjult dør i panelet kom ypperstepræsten 

sammen med et følge af præster, alle klædt i hvidt. ”Hil dig, min søn, du har 

bestået jord, luft, vand og ildprøverne. Du har vist mod og vilje. Du har også valgt 

visdom og viden frem for sansernes flygtige rus. Du har overvundet dig selv. Hvad 

du ønsker, skal blive dig til del. Du skal få den viden, og den erkendelse, du 

stræber efter. Du vil nu, lidt efter lidt, blive indviet i de store gåder. I alt det, der 

rører sig i dit sind. Lidt efter lidt, i den grad du kan forstå og erkende, og som du 

kan modtage det.” 

 

”Kom nu,” sagde ypperstepræsten, og tog drengen ved hånden.  

Præsterne fulgte i procession og sang de gamle hymner ”Ære i Osiris, den strålende 

sol, skaberen af verdener, hersker over tiden,” og gennem templer og gårde 

bevægede optoget ind i en hal, hvor fuldmånen kastede et magiske lys i midten af 

en lille dam.  

 

Ypperstepræsten sagde: ”for dig begynder i dag et nyt liv. Du har oplevet det dybe, 

og du vil aldrig være i stand til at glemme. I dag deler dit liv sig i to lige store dele: 

bag dig din ungdoms uvidenhed, foran dig et lys, der oplyser den opad ledende 

sti. I dag har du ikke blot lært noget nyt. Du har også bevist, at du tør at forblive 

tavs og behersker dine sanser. Det du vil lære her, og hvad du ser senere i din 

indvielse, vil gøre dig til et anden menneske. Du vil gå fra kende dig selv fra fødsel 

til død gennem en verden af død og liv. Træd ud i denne dam, min søn, og drag 

fuldt ud af den hellige afvaskning.” 

 

Den unge mand trådte ned i dammen. 

 

”Dette vand er en grav for din fortid. Ved at træde ned i det sender du den 

væk. Men dette vand vil også fortælle dig, når du er oppe igen, at døden ikke har 

nogen magt over dig, og at du ikke kun vil bo i graven én gang. Fordyb dig i 

det. Tag din kjortel og dit lændeklæde af i vandet, som et tegn på, at en dag vil din 

aflagte skal forblive i graven.” 

 

Den unge mand dukkede under vandet og steg derefter op. 
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”Tag Osiris-præstens hvide kåbe på,” beordrede ypperstepræsten. ”Nu er du en af 

os,” fortsatte han, og vendte sig mod den unge mand. ”Du er vor broder, er en 

præst, du er trådt ind på stien, men står ved begyndelsen. Vejen er en af mange 

trin. Prøver skal du ikke bestå mere, men snarere modtage belæringer og den store 

rejse for at opleve indvielsen.  Hvil nu og kom tilbage i morgen på tidspunktet for 

morgenøvelserne, inden solopgang, i den store hal.”  

 

Ypperstepræsten gik. 

 

En yngre præst kom hen til den unge mand: ”Kom, jeg vil nu vise dig hen dit 

kammer.” Tavst førte præsten novicen gennem forskellige gange og kamre ud i det 

fri. En lysende måne lyste blåligt op i natten. En smuk have, gennemskåret af en 

kanal, som var kantet med sten og flere firkantede vandhuller, prydet 

med vandplanter, især lotusblomster. På kysten høje palmer, der kastet lange 

skygger. I haven spredte småhytter med flade tage. Overalt blomster og 

blomstrende buske omkranset af høje mure. 

 

Den unge man kiggede rundt: ”Her har jeg aldrig været.” 

 

”Det er de ugifte præsters boliger. Neofytter må ikke gå ind i denne have.” 

 

”Hvem passer så disse planter?” spurgte den unge mand, ”alle disse herlige 

blomster og store græskar, meloner og buske.” 

 

”Slaver.”  

 

”Slaver i templet?” 

 

”Åh, nej, vi har ikke brug for slaver.”  

 

”Hvorfor ikke?” 

  

”Den der ikke består den sidste prøve, men som giver sig hen til sansernes 

beruselse har reddet sit liv, men hans frihed er tabt. Han må ikke forlade det hellige 

distrikt. Så hvis du ikke havde stødt nubieren fra dig i dag, var du nu en slave.” 

 

”Men nubieren?” 
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”Slaver vi køber. Hvis det lykkes at forføre neofytten, får de deres frihed. Hun ved 

det og gør sit yderste.”  

 

Den unge takkede stille himmelen og spurgte: ”Hvis jeg ikke havde fundet op fra 

afgrunden?” 

 

”Vi har taget mere end et lig op derfra!”  

 

”Frygteligt!” 

 

”Ikke alle egner sig til at blive en Osiris præst. Vi siger det til alle. Også du var fri 

til at trække dig tilbage. Alterdøren var en indgang, men ikke en udgang. Men her 

er dit sted.” 

 

Han pegede på en pæn lille hytte, der stod i skyggen af nogle mægtige  

palmer. 

 

”Hvis du ønsker at modtage venner eller familie, så må du gøre det i templets 

forhal. Her har kun præsterne og deres slaver adgang. Dine pårørende ser frem til at 

se dig i præstens dragt. Og fald nu blot til ro. Jeg henter dig før solopgang.”  

 

Den unge mand lagde sig på lejet i hans hus. Gennem døren og vinduer strømmede 

den kølige natteluft. Han dækkede sig med et tæppe. I dammene blandt lotus 

blomster lød kvækkende frøer. Træt af alle prøverne faldt han snart i søvn. 

 

Den næste morgen samledes præsterne før solopgang i det hellige bibliotek. 

Neofytten var der. Kort før solopgang gik de i højtidelig procession to og to fra 

biblioteket hen til to store statuer, der sad med hænderne lagt i hellig 

meditationsstilling. Optoget ventede på solopgangen. Da solen stod op bag 

bjergene, og lod sine stråler skinne på det gullige sand i ørkenen, faldt præsterne på 

knæ. Da solens stråler rørt statuens mund, kom der fra den kolossale statue en 

klingende lyd, som en revnet streng. Præsterne rejste op. 

 

Ypperstepræsten vendt sig mod neofytten. ”Nu er du en af os,” sagde han, ”men 

hver af os har modtaget bekræftelse på hans præstedømme fra denne døde stens 

mund; også vi må spørge guddommen, om den ønsker at afslutte arbejdet der er 

påbegyndt i dig. Og ligesom stenen har svaret på præsteskarens morgenhilsen, vil 

den svare dig.” 
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Præsterne stod i en halvkreds foran statuen og sang rytmisk i takt. De sang først i c-

tonen, den første tone af skalaen: ”Osiris, Osiris, døm, og send svaret til din 

bønfaldende søn.”  

 

De sang i d-tonen, den anden tone på skalaen: ”Isis, Isis, sublime moder, send 

svaret til din bønfaldende søn!” 

 

Så sang de i e-tonen, den tredje tone på skalaen: ”Horus, Horus, guddommelige 

ånd, send svaret til den bedende pilgrim!” 

 

De sang i f-tonen, den fjerde tone på skalaen: ”Lovene til alles tilfredshed, villige 

at holde!”  

 

De sang i g-tonen, den femte tone på skalaen: ”Frygt guderne og 

hædersbevisninger, der ønsker at blive en gud” 

  

Så sang de i a-tonen, den sjette tone på skalaen: ”Vækket i kærlighed til skønhed, 

kærlighed gør ham til skønhed.”  

 

Og så sang de i dobbelt styrke i b-tonen, den syvende tone: ”Osiris og Isis og 

Horus, I tre, Giv os et tegn, iler hertil! Er han dig velkommen  

som din søn. Må de døde sten slå tonen an.” 

 

Og da præsterne havde sunget den syvende tone lød fra statuens mund den samme 

klingende tone som ved solens opgang. 

 

”Hil dig! Hil Dig! min søn,” sagde stenen, for selv stenen måtte tale, for at fortælle 

dig, at guderne har velsignet dig.” 

 

Under hymne sang, gik præsterne to og to tilbage til biblioteket. Det hvide optog 

forsvandt tilbage til tempelbygningen. 
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ANDEN BOG  

 

 
 

UNDERVISNINGEN 
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DET FØRSTE BILLEDE 

 
Magikeren. Osiris. Den absolutte Aktive. 

 

Den følgende dag, lige før solopgang kom de yngre præster og førte den unge 

præst ind i den velkendte hal med de 22 billeder. Straks efter kom også 

ypperstepræsten, som talte velvilligt og alvorligt:  

 

”Disse billeder indeholder i symboler vor samlede viden. Hvad guddommen 

ønskede at afsløre, hvad vi mennesker kan fatte, det er indeholdt i dem. Disse 

billeder, som vi kalder Thoths Bog, og som er resuméet af de 42 bøger i Thoths 

Bog, Visdommens Gud, taler til os om Guddommens væsen, den Guddom som vi 

tjener, om menneskene og deres måder, om verden og dens tilblivelse. De giver os 

også de evige love, såvel som al kunst, om hele universet, og hver en videnskab der 

er frembragt. De indeholder meget mere end du kan fatte i dag, men jeg vil give dig 

nøglerne til at kunne læse denne bog. Du vil også i fremtiden tilbringe mange timer 

her og trække lys og viden fra disse billeder. Jeg vil en anden gang fortælle dig 

mere om de hemmelige love, og det indbyrdes forhold, der eksisterer mellem de 

enkelte billeder, men i dag vil jeg blot pege på noget af det, du kan læse for dig 

selv i denne vidunderlige bog. Hele din udvikling gennem alle livets aspekter, 

gennem utallige aldre, som du tilbringer i selve hjemstedet for ånderne, finder du 

her, fordi du kom fra Guddommens skød, og du vil også vende tilbage dertil. 
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Tanken er alle tings begyndelse, alt skabt er fra Guddommens idé.  

 

Se det første billede. Det er Osiris. Det repræsenterer den højeste Gud, den 

uendelig, evige, uudsigelige, aldrig helt forstået. Det er ikke et billede af Osiris, 

men det afsløret hans væsen i symboler. Du ser et menneskei skikkelse af en 

magiker, én der kender de evige love og behersker dem i sig selv. 

 

Se placeringen af hænderne: han bor i himlen og er virkeliggjort på jorden. Han er 

indbegrebet af den store ur-Guddom, Skaberen, hvorfra alt opstod, og til hvem alt 

vender tilbage, hvis hånd rækker overalt, hvis øje ser alt, øren hører alt, der er 

almægtig og overalt. Han er også den store lovgiver. I sin visdom har han bestemt 

lovene som behersker og opretholder det skabte. Han behersker alt, ånderne, 

menneskene, elementerne, naturkræfterne, alt levende og dødt er underlagt ham.  

 

Foran ham på bordet er der fire symboler, en stav, en skål, et kors eller sværd og en 

mønt. De repræsenterer mange ting. I dag fortæller jeg dig kun, at de er symboler 

på menneskets krop, menneskets samfund. I staven ser du tanken bragt til 

hovedet; skålen repræsenterer det modtagelige, brystets vejrtrækning, sværdet, de 

ændrede staters historie, og det viser dig maven, som omformer maden der bliver 

modtaget og mønten viser kønsdelene, hvorfra en anden generation udspringer. I 

statslige organismer præsenterer den menneskene deri, de åndelige ting der 

besluttes, digtere, kunstnere, opfindere. I skålen ser vi arkivarerne, dommerne, 

forskerne og samlerne, i sværdet krigeren, og i mønten de fødende. 

 

Osiris er den store Ene, fra hvem den uendelige række af tal stammer, men selv 

stammer han fra ingen. Fra ham er du, dit sind, dit inderste, din personlighed en 

gnist af Ur-ilden, en dråbe af dette uendelige hav. Og det var hans vilje og glæde, 

at du går ned gennem livets sti, den store kurve af ind og ud, som du vandrer for, at 

vende tilbage til ham - det store kredsløb - slangen der bider sig selv i halen. 

 

Dit sind er også af guddommelig oprindelse, er Gud.  Det har alle Guddommens 

egenskaber, ligesom dråben har af det store hav, der flyder rundt i verden, - men, 

dit sind sover i dig - det bør, og vil komme til magten. Ikke kroppen med dens 

behov, ikke sjælen med dens ønsker og begær bør være afgørende i dig, snarere det 

guddommelige i dig, udviklet af dig selv til Gud. Da er der mange guder.  
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Men der er kun én Gud, Skaber og Opretholder, og hans børn deler Hans natur, 

Hans Væsen. Det er de bevidste. 

 

Og hør her: Menneskene er udødelige guder, og guderne er udødelige mennesker. 

 

Det er målet, som du i dag må stræbe efter. Gå bort i fred og kom igen i morgen. 
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DET ANDET BILLEDE 

 
Præstinden. Isis. Det absolutte Passive. 

 

På den anden dag talte Ypperstepræsten således: ”I det første billede så du din 

oprindelse og dit mål, hvad du skal være. Spørgsmålene: Hvorfra kommer vi og 

hvorhen skal vi, besvarede det første billede i store træk. I dag ser du det andet 

billede: Isis, den guddommelige Moder.  

 

Den Ene har spaltet sig, og er en anden. Fra det maskuline har det feminine udskilt 

sig.  

 

Billedet hedder Præstinde. Det viser dig, hvad det første skridt på vejen er, som du 

betrådte i går. Du ser en kongelig kvinde der sidder på en stol foran et forhæng. 

Hun har to nøgler i sin venstre hånd, og en bogrulle i sin højre hånd.  

 

Hun spørger dig: Vil du vide, hvad der er bag forhænget, vil du kende de riger, som 

endnu ikke er synlige for dine øjne. Ønsker du stadig at lære de slumrende evner i 

dig at kende og ønsker du stadig at udvikle dem, så skal du først læse i bøgerne, 

især Thoths Bog. Så vil jeg, når den tid kommer, med de to nøgler som jeg holder i 

min hånd, åbne dørene til begge riger, og du vil allerede før din død, i stedet for at 



23 

 

gå til stedet for pine og straf, gå til stedet velsignet af Herren, og hvor evig glæde 

hersker. 

 

Du vil lærer den store lov om såning og høst at kende, fordi alle vore gøremål er 

såning og høst af alle vores erfaringer. Du vil overbevise dig selv om, at alt, hvad 

der er synligt er et udtryk for det usynlige og kun har sin oprindelse i det usynlige.  

 

Ligesom dette tempel først opstod i den kreative bygherres tanke og derefter blev 

bygget, således har universet også først eksisteret i sindet hos Skaberen, før han 

skabte det, ved et åndepust fra hans mund, til stof. 

 

Så gå da og lær. Tag indholdet af de hellige bøger til dig og få nye, større tanker i 

dig selv.” 
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DET TREDJE BILLEDE 

 
Dronningen. Ånden. Det absolutte Intetkøn. 

 

På den tredje dag talte Ypperstepræsten om det tredje billede således: ”Dette 

billede, min søn, repræsenterer guden Horus, ørnen, ånden. Du ser ikke her 

illustrationen af et menneske med et høgehoved. Du ser dets essens udtrykt i 

symboler. Horus kaldes søn af Osiris og Isis. Dette billede er også dronningen. Hun 

regerer. Ser du hun har et scepter i hånden og en stjernepyntet krone på 

hovedet. Foran hendes fødder en blomstrende eng i foråret rigeste 

klædning. Blomsterne antyder, at hun hersker på jorden. Hun behersker også 

himlens rum - ørnen og stjernerne i hendes krone antyder dette. 

 

Men Dronningen, der behersker alt, er naturen, den altgennemtrængende livskraft, 

ånden. Fra tanken om ur-væsnet opstod alt, ligesom de hørbare ord fra vores 

tanker, angiver de synlige gerninger. I tanken hersker den samme ånd som i ord og 

gerninger. Da har du den guddommelige trigon: Osiris - tanke, Isis - ord og Horus - 

ånd. 

 

Ånden der udgår fra Guddommens skød skaber de evige love i livet. Fra ånden 

opfyldes de i overensstemmelse med ånden; adlyd den, og den vil bære dig på 

ørnevinger op til dit mål, der er fuldkommenhed. 
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Se ørnen på klipperne ved siden af dronningen. Den er det uopfyldt løfte. Endnu 

hviler den, men den er villig til at sprede sine mægtige vinger for dig, hvis du 

betror dig til den og flyve op til solen; dens løsen er op, opad, og ikke fremad, som 

mange mener, hvis fremad faktisk er bagud. Min søn, verdensaltet består af to 

stærke strømninger, der berører og krydser hinanden, uden at blandes, uden 

nogensinde at miste sin egenart, uden at lade målet ude af syne. De kaldes åndens 

strøm og livets bølge. Åndens strøm vælder ud af guddommens hjerte; de enkelte 

gnister af menneskeånder er nødt til at synke ned i stoffet for, at legemliggøre sig i 

stoffet, for at besejre det og sig selv, for at udvikles gennem kamp. I dødsriget 

renses de for pletterne og stiger op til livets rige. Der forbliver de, indtil de igen 

legemliggøres i stoffet for at få nye erfaringer og få større modenhed ved at 

overvinde vanskelighederne gennem fornyede kræfter. Således stiger ånderne op 

og ned, men stadig højere op, i en guddommelig spirallinje. Jo længere de kommer 

op, jo mere gløder de i kærlighed, udstråler lys, jo mere brænder alt selvisk i dem 

væk, indtil de endelig når toppen, brændende i kærlighedens lys, og igen forener 

sig med den store ur-ild, det store udspring. 

 

Ånden bliver ikke alene udviklet ved selve opstigningen i stoffet, men den udøver 

også en forædlende, åndeliggørende indflydelse på det materiale, som den kommer 

i kontakt, og materialets struktur, hvorfra den midlertidigt modtager væren. Dette 

materiales struktur, som er produkterne eller bedre manifestationer af livets store 

bølge, udvikler sig også til stadig højere former for liv. 

 

Livets bølge udsprang også fra Guddommen skød, og gennemstrømmede rum og 

tid. Fra æter og luft, fra vandet og dets nedbør, fra et utal af utallige myriader af 

usynlige små ur-enheder, dannedes det i løbet af mange, mange tusinder af år 

forskellige sammensætninger af klipper og rige metaller. Langsomt arbejdede livet 

sig gennem dette vanskelige materiale, det skabte i jordens indre krystaller og 

efterlod vejret på klippernes overfladen. På forvitrede klippers mos begyndte 

bregner at vokse. Flere og mere forvitrede klipper og en rigere flora kunne udvikle 

sig. Tilsvarende blev dyrelivet af lavere former stadig højere. 

 

Livets bølge flød så gennem plante- og dyreriget, mennesker og ånder, og nye 

former blev skabt, altid opad stigende indtil de også vender tilbage til Guddommen 

skød. Disse to spiraler, åndens magt og livets bølge, løb ved siden af hinanden, og 

berørtes gentagne gange for at skabe Altets udvikling. 
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Der er dog, min søn, en kortere, stejlere vej, end denne naturlige for at nå hurtigere 

til toppen, og det er indvielsesvejen.  

 

Du kan gå op ad det spiralformede bjerg ad en gradvist stigende vej, men du kan 

også gøre det på en stejl, smal og yderst besværlig måde ved, at klatre hurtigt. 

 

Der er ånder, der er drevet til at komme ind på indvielsens vej. Der er valg som 

hurtigere vil komme til målene for derefter at hjælpe de andre fremad. Du har en 

større adgang til lidelse, ubehag, samt viden og livsglæde. Du går i et liv igennem 

indholdet af flere liv. Men du vil gå videre, selv til denne pris. Disse er drevet af 

gudernes påvirkning. Det er dem, der ønsker at vide, der ser efter svaret på 

spørgsmålet, hvordan gør vi det, og hvor går vi hen, der er villige til at underkaste 

sig prøver, og de findes ligesom dig. 

 

De modnes hurtigere herved end de andre, og finder måske ikke i dette liv, men 

snarere bagefter, i lærdom, i at hjælpe, at opmuntre, at tjene, at helbrede, i 

kærlighed, deres frelse. Dette er din vej. Og gå nu og tak den store Gud.” 
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DET FJERDE BILLEDE 

 
Farao. Lov. Vilje. 

 

På den fjerde dag sagde ypperstepræsten: ”Du står, min søn, i dag foran billedet der 

hedder Farao. Så du i det første billede den skabende Gud, der byder over 

elementerne, så ser du i det fjerde billede den ved love skabende, kubus 

beherskende Gud.  

 

Love behersker altet. Ingen kan undslippe loven. De to kroner på Faraos hoved, 

begge scepter i hans hænder, viser, at han både ved synlige såvel som usynlige love 

stadig behersker usynlige verdener. 

 

Verdensaltet, som han bemestrer, er repræsenteret ved kubusen, terningen, fordi 

fire er loven, den grundlæggende skabelseslov; på de fires lov er alt 

bygget. Guddommen er treenig: Osiris, Isis og Horus. 

 

Den evige ur-begyndelse, der deler sig, eller det aktive, den totale aktivitet, gør 

også en del af sig selv, det totale passive modtager den lidende del. Derved skabes 

getn andet og relationerne mellem de to er det tredje, det opståede resultatet. Derfor 

er guddommen altid repræsenteret ved en trekant. 
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Men hvis denne guddom, der bor i de i åndelige højder, ønsker at skabe et univers 

med tusindvis af solenergisystemer og myriader af stjerner, så er denne synlige 

verden en fjerde. Tilføjer man nu trekanten en linje, bliver resultatet en firkant. Det 

er grunden til at verden, at kosmos, er angivet ved et rektangel. Og ja, en mystisk 

lov om fire ser ud til at herske overalt. Fire er punkterne i kompasset, nord, syd, øst 

og vest, og består af altets fire elementer: fire er de sæsonbestemte og daglige 

ændringer, fire er menneskets stadier fra fødsel til død: barn, ungdom, mand, 

gammel mand. 

 

Og du selv, min søn, hvis du kender dig selv, er det i fire dele: krop, liv, sind og 

ego.  

 

Du har den fysiske krop, som for seeren er omgivet af et glødende liv, der 

gennemstrømmer den fysiske krop og stråler  med i  den. Disse to opløses efter 

døden til de ur-enheder hvorfra de kom. Døden er nemlig kun opløsningen af de 

bånd, der holder sammen på de fire dele som vi er lavet af. Din åndelige krop, den 

tredje del, er lavet af meget fint materiale, som understøtter ligheden mellem din 

materielle krop selv, og efterlader et dødt synligt hylster med jeg’et; den 

guddommelige gnist, din fjerde del, går gennem skyggernes og dødens rige til et 

kongerige af lys og liv. Tallet fire angår også overvejende vores sammensætning. 

 

Og betragt til slut Faraos stilling. Også i den finder du en stor sandhed symbolsk 

udtrykt: ”Guddommen behersker sin skabelse.” Se armenes placering. Danner de 

ikke med hovedet en trekant? Og fødderne? De krydses. De danner en firkant. Så 

du ser en trekant over en firkant. Og så læser vi: ”Guddommen behersker 

verdensaltet.” 

 

Når du betragter verdensaltet og ønsker at kende noget af Guddommens væsen, så 

er du nødt til først at lære de love at kende, hvormed Guddommen behersker 

verdensaltet.  Guddommens love er den første ting, der konfronterer den søgende 

på vejen til sandheden. Og gå nu i fred og lade disse sandheder genlyde i dig. 

  



29 

 

DET FEMTE BILLEDE 

 
Ypperstepræsten. Autoritet. Forstandighed. 

 

På den femte dag talte ypperstepræsten således: ”Min søn, i dag står du foran det 

billede, der bærer mit navn. Det er Ypperstepræsten. Det betyder tro, autoritet, 

mundtlig undervisning. Du ser ypperstepræsten sidde foran forhænget ligesom 

Ypperstepræstinden i det andet billede. Det fortæller dig, at der er en iboende 

forbindelse mellem de to billeder. Og det er sandt. Begge underviser dig for at du 

kan modtage lærdom. Men bemærk forskellen: bogen i Ypperstepræstindens 

hænder rådede dig til at samle bøger om visdom og vejledning. På det billede så du 

en bog i hænderne på lærerne, men Ypperstepræstens hævede hånd peger op ad, for 

at forklare om de højere verdeners visdom. Den peger også på behovet for 

mundtlig undervisning, og du modtager i disse dage mine. Denne lektion er ikke 

kun om de dybe, hellige symboler, som du ser her, men også om den mystiske 

viden, der løfter forhænget for den usynlige verden. 

 

Fordi målet med undervisningen i begge billeder, 2 og 5, Ypperstepræstinden og 

Ypperstepræsten, er den samme; forhænget og de to nøgler fortæller dig om 

udviklingen af de to store riger bag forhænget.  Udviklingen og viden om disse 

riger er nyttig, fordi du er bemyndiget, ved at anerkende den store plan, til at indgå 

i relationer med højere væsener og deltage i udviklingen af verdensaltet. 
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Der er endnu ting, der ikke kan siges når som helst til alle og enhver, men som til 

den forberedte, kan meddeles på det rigtige tidspunkt. Et sådan tidspunkt er nu 

kommet til dig. Jeg vil derfor fortælle dig et ord, lære dig et navn, give dig en 

nøgle, der åbner døren til de usynlige verdener.” 

 

Ypperstepræsten bøjede sig ind mod den unge og hviskede et femstavelses ord i 

hans øre. ”Forstår du?”  

 

”Ja”!  

 

”Gentag ordet for mig; hvisk det i mit øre.” Det gjorde den unge præst. 

 

”Godt, min søn, glem ikke ordet, men sig det aldrig letsindigt, for det vil få 

forfærdelige konsekvenser for dig. Det er begyndelsen på de ting, som du ikke 

vidste før nu. I aften og de efterfølgende fire aftener, skal du, efter du har gjort din 

aften meditation, ligge ned på din seng og sige det ord højt som jeg lige har lært 

dig. Dette ord har guddommelige kræfter, det tilkalder ånder der tilhører et plan 

lige over os, og som kaldes af endnu højere, til at vejlede din udvikling. I løbet af 

fem nætter vil han nu afsløre det for dig. Husk den øverste vejledning: at vide, at 

ville, at turde, at tie. 

 

Men der er endnu en forskel mellem billederne. Ypperstepræstinden har ingen 

studerende foran sig, til at lytte til hende, der bønfalder med opløftede 

hænder. Studerende og disciple er dem, der ønsker at lære, at sætte sig for fødderne 

af en lærer, men deres motiver er forskellige. Det er her sondringen mellem sort og 

hvid magi, symboliseret ved deres tøj, sker. Her deler stien sig. Den studerende i 

hvidt er en, der er oprigtig; han bevarer sine rettigheder i hans hjerte. Hans 

hensigter er rene. Han ønsker at stå frem. Det driver ham til guddommelighed. Han 

ønsker at tilbede, at erkende. Han ønsker at vinde indpas i Guds plan, til at være en 

guddommens medarbejder; han ønsker at hjælpe, at tjene, at være til nytte. 

 

Helt anderledes er disciplen i det sorte tøj. Han ønsker også at lære, ønsker at vide, 

at kunne, men hans motiver er urene. Han søger viden og magt af egoistiske 

grunde. Grådighed efter pengene, sanserne begær, fylder hans hjerte. Han ønsker at 

få kendskab til hvordan han bliver i stand til at nyde. Han vil følge hans egoistiske 

begær. 
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Men du går på lyset og kærlighedens stier og undgår den glatte egoisme vej og 

mørke. Og gå nu i fred og tak gud, der har valgt dig.” 

 

Hele dagen tænkte den unge mand på den kommende aften. Igen og igen udtalte 

han i tankerne det hellige femstavelses ord. 

 

Solen sank ned. Den unge præst mediterede på hans tæppe. Det lykkedes ikke 

helt. Igen og igen gik hans tanker til det mystiske ord. Omsider havde han afsluttet 

sin meditation. Han lagde sig på sit leje. Han lå på ryggen. Gennem det åbne 

vindue så han den aftagende månes segl dukke op. 

 

At vide, at ville, at turde. 

 

Han sagde ordet højt. Han lå der for et øjeblik; ventede. Pludseligt lammende et 

stort chok ham fysisk og en åndelig rædsel overvældede ham. Han så ikke noget, 

men følte, at noget forfærdeligt, for ham overnaturligt, var der, i nærheden af 

ham. Det forblev der et stykke tid, så pludseligt, lige så hurtigt som det var 

kommet, var det væk igen. Den unge præst tog en dyb indånding, bad om gudernes 

beskyttelse, og faldt i søvn. 
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DET SJETTE BILLEDE 

 
Den elskende. Kærlighed. Skønhed. 

 

På den sjette dag talte ypperstepræsten således: "På dette sjette billede, skønhed, 

kærlighed, kan du se en ung mand, der står usikker mellem to kvinder: han må 

vælge. Det er ånden - billede 3 - der repræsenterer de udvalgte før valget. 

 

Kvinden på hans højre hånd betyder visdom. Til venstre, nøgen og med blomster i 

håret, sanseligheden. 

 

Han bliver iagttaget– det blive vi hele tiden. I skyerne retter en engel pilen på sin 

bue mod den nøgne kvinde. Vælger den unge sansernes flygtige fornøjelser, vil han 

blive straffet i form af højere magters smertefulde påvirkning til hans forbedring, 

så han husker det og laver om på det. 

 

Du, min søn, har, da du bestod prøverne, valgt visdommen der giver dig rene, evige 

glæder. Men du er endnu ikke ved slutningen af dine prøvelser. Der er stadig nye 

prøvelser, givet os af guddommen på vor livsvej. Også dem giver usynlige væsener 

os nu, ånder af en lavere orden, der fornøjer sig ved, at få mennesker til at begære, 

og som lever af sæd og blod og indgiver de dødelige inspiration ved urene tanker 
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og skuffelser. Det er derfor, det er så vigtigt at beherske sine tanker, at afvise urene 

tanker. 

 

Forplantningens evne er en velsignelse, når den ledes korrekt. Gud har givet os 

dem for, at menneskene kan få børn, fordi menneskeheden skal overleve og udvikle 

sig. Men endnu mere afspejler det Guddommen vilje, når denne kraft behandles 

ved mentalt arbejde og koncentration i hjernen, og hvis dette lykkes for enkelte 

medlemmer af den menneskelige race, vil de stige op til højere niveauer for 

derefter også at kunne hjælpe andre. - Og gå nu i fred.” 

 

Også denne aften udtalte den unge præst, da han lå på sit leje, det hellige ord, og 

ventede. Det var igen en månelys nat, og igen overvældede den stærke rædsel ham. 

Han så noget ved døren i sit værelse. Det var en skysøjle.  

 

Den stod der.  

 

Men han kunne ikke fremsige en lyd og stirrede blot på den. Den forsvandt - 

pludselig, lydløst, - ligesom den var kommet. 
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DET SYVENDE BILLEDE 

 
Osiris vogn. Virkeliggørelse. 

 

På den syvende dag talte ypperstepræsten således: ”Billederne er skabt den ene ud 

af den anden. Hemmelige stier fører gennem bogen. De valgte magiske systemer er 

baseret på tallenes relationer. I dag kan du se noget af Osiris-vejen. Det viser dig 

Osiris herredømme. Han virker gennem Thoths Bog fra det første til det nittende 

billede, og springer hele tiden to billeder over. Det omfatter således de syv billeder, 

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Syv billeder. 

 

Det første vi dødelige opfatter, og bliver klar over af Guddommen, der troner i det 

høje, og som for de fleste mennesker er uransagelig og utilgængelig, er 

tilstedeværelsen af visse love (billede 4). Love giver myndighed (billede 5), og 

guddomme kan virkeliggøre deres planer (billede 7).  

 

Og dette er den guddommelige plan for dig. Du er kaldet til fuldkommenhed. Det 

betyder ikke alene, at de aspekter i dig skal dø og rykkes op med rode, og du fuldt 

ud bør udvikle de ædle, højere kvalifikationer, men også, at du er nødt til at få 

indsigt i tingenes gangs store forløb. 
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Og nu ser vi nærmere på vores daglige billede. Vi kan læse meget ud af det, og det 

giver os stof nok til eftertanke. 

 

Billede 7 - Ypperstepræsten viser det med hånden – og er Osiris’ stridsvogn eller 

virkeliggørelsen af den store plan. Du ser en mand, der kører stående på en 

vogn. Kronen på hans hoved, scepteret i hans hånd, viser dig en forbindelse med 

billede 4, Farao. 

 

På billedet ser du den Alt Skabende Gud. Billede 4 viser dig den hvilende Gud 

efter skabelsen og den skabte verden ved de herskende love, og på billede 7 ser vi 

hans ønskede skabelse frem imod Guds fuldkommenhed.  

 

Stjernerne på vognens baldakin fortæller dig, at selv de endeløse stjerneverdener 

deltager i evolutionen. Du ser på vognen den vingede skive – også vores jord, vi og 

universet, går til højere, spirituelle tilværelsesplaner. Fallos på vognen fortæller 

dig, ved generation går den menneskelige race frem: formen, hvori ånderne 

inkarnerer, er altid fuldkommen. Bemærk også scepteret i hænderne på den 

fremkørende Farao. Gud er i evighed i sin skabelse, fortæller trekanten i firkanten, 

som er omgivet af en cirkel. Den Evige vil altså ikke opgive sit arbejde. Den Evige 

er trofast. Find ro i denne viden. 

 

Den sorte og hvide Sphinx som trækker vognen, er de onde og gode kræfter, som 

begge er Guddommen underdanig, og bidrager til opfyldelsen af den store plan.  

 

Sfinksen er et gådefuldt væsen: Det er nogle gange svært at forstå, hvordan 

planerne for guddommelighed kan fremmes gennem visse begivenheder. Vi må 

ikke hverken kedes eller trættes, men være tillidsfulde. For den store, magtfulde 

hersker, ville det være nemt at ødelægge de onde kræfter, men han gør det ikke, 

han har brug for dem til undervisningen af sine guder, hans børn. De skal lære at 

kende det onde, for definitivt at vende sig bort fra det, de skal i kampen mod de 

onde kræfter praktisere og erhverve kræfter. Trækker den sorte Sphinx mere i 

vognen, vil den hvide Sphinx fremskynde sine skridt. Alt tjener den store plan. Fra 

Guddommen kommer alt, og til Guddommen ledes alt. Gå nu ud og tænk over 

denne viden.” 

 

Også denne aften udtalte den unge præst det hellige ord.  

 

Han følte kun lidt frygt.  
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Efter et øjeblik, dukkede skyen op. Den delte sig, og en høj mand i en grå kjortel 

stod tæt ved døren. Gennem hans kjortel strålede et svagt lys: Den unge præst 

kunne heller ikke denne gang sige et ord. 
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DET OTTENDE BILLEDE 

 
Sandhed. Retfærdighed. 

 

På den ottende dag talte præsten således: ”Sandhed og retfærdighed, Vægten, 

hedder billedet vi ser i dag.  

 

Ligesom billede VII hænger sammen med billede 4 og billede1, så hænger billede 

8 sammen med billede 5 og billedet 2.  

 

På billedet 2 og billede 5 modtog du løftet, der viste hvad der ville blive åbenbaret 

dig bag forhænget. Billede 8 viser dig nu essensen af, hvad der er bag forhænget, 

sandheden.  

 

Du skal ikke lære alle de modstridende systemer af filosofier at kende, du skal ikke 

ydmygt bøje dig for præsternes undervisning i dette eller hint tempel, men du skal, 

efter du vejet og gået efter det der ikke er fundet for let, erkende hvad der er 

virkeligt. Du er nu på Isis-vejen, der går gennem billederne 2, 5, 8, 11, 14, 17 og 20 

i Thoths Bog. 
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Skriftlig og mundtlig instruktion vejleder dig til at erkende sandheden og se på, 

hvordan den store lov regulerer såning og høst, lyden og efterklangen, gerningen 

og gengældelsen. 

 

Se på billede 8. Den herskende kvinde der sidder på en trone, holder med bind for 

øjnene et sværd og en vægt i hendes hænder. Det, at hun sidder, tyder på ro og 

lidenskabsløshed. Bindet for øjnene fortæller os, at den vejende og straffende magt 

ikke hæfter sig ved persons anseelse, er upartisk. Hun påvirkes hverken af skønhed, 

ædel byrd eller indflydelse, rigdom eller bestikkelse. Hun straffer retfærdigt. Hun 

vejer retfærdigt. 

 

Hvis du spørger: hvordan kan jeg vide, om det sete og anerkendte virkelig er 

sandheden, så vises du det næste billede på Isis-vejen, det tredje næste i rækken af 

svar: mod og magiske kræfter. 

 

Du skal være prøvestenen for om du virkelig kender sandheden, fordi så vil du 

have mod. Sandheden skaber mod. Du må først have mod, ikke død at se frem til, 

ikke modet hos den modige, der knytter sine hænder og viljestærkt går døden i 

møde, men snarere den vises mod, der ved, at døden er en indviende proces, en 

overgang, ingen slutning. 

 

Du vil ikke kun have den dødeliges mod, men også de lidelser som mennesket 

lider. Du vil være i stand til at bære lidelse, opfatte deres flygtighed, og du vil ikke 

være bange. Sandheden vil sætte dig fri for enhver frygt, fordi du intet har at 

frygte: alt, glæder og sorger, bringer dig nærmere dit mål - fuldkommenhed. 

 

Dette er det første aspekt af sandheden. Og det andet er: Du vil opdage kræfter i 

dig og se dem udvikle sig, som du ikke har kendt før. Ligesom stjernerne i sublim 

ro flyder gennem rummet i deres baner, således vil du i harmoni med den kosmiske 

harmoni hører lyden i dig og opfylde din skæbne og modnes. Din fred vil være 

stor, fordi du i særdeleshed vil se guddommelig retfærdighed. Du vil ikke kere dig 

om lidelse og uretfærdighed, fordi du vil overskue mere end kun ét liv. Du vil se 

årsag og virkning af ting, som du oplever i dag, i en fjern fortid og fjern 

fremtid. Du vil se skæbnens usynlige tråde fra person til person, følge dem fra liv 

til liv. Din fred vil være urokkelig og din lykke ubesværet. Gå og tak guddommen.” 
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Den unge præst ventede ivrigt på aftenen. Han frygtede ikke længere. Han havde 

forstået, at indbyggerne i de højere verdener efterhånden ville blive vant til hans 

tilstedeværelse, og tåle synet af ham.  

 

Han lagde sig.  

 

Månen skinnede.  

 

Han udtalte højt ordet.  

 

Han ventede. 

 

Musik som han aldrig havde hørt før, uanet skønhed.  

 

Skyen.  

 

Den opløstes.  

 

En lysende skikkelse i en ejendommelig hvid robe. 

 

En alvorlig, ærværdig mand: ”Jeg er den ånd, der førte dig fra fødsel til grav, fra 

livet ledet til lovprisning.” 

 

Han talte. Men den unge præst hørte ikke nogen stemme. I sit indre hørte han 

ordene. Det var ikke muligt for ham at spørge om noget. Han ville have gjort det, 

men han kunne ikke. 

 

”I morgen vil du være i stand til at tale.” 

 

 Ånden var væk. - - -  

  



40 

 

DET NIENDE BILLEDE 

 
Pilgrimmen. Forsigtighed. 

 

På den niende dag talte ypperstepræsten således: ”Vi går nu over til Horus-vejen, 

der går gennem billederne 3, 6, 9, 12, 15, 18 og 21 i Thoths Bog. Det er en 

lidelsesvej, men den fører til store højder. 

 

Se på billede 9, det tredje billede på Horus vejen: Manden du ser på billedet, 

hedder Pilgrimmen; fire ting vil han fortælle dig:  

 

Hans pilgrimsrejse var gennem ørkenen. Han bærer en hætte, og har i den ene hånd 

en stav, og i den anden en lygte. 

 

For det første: Han pilgrimsfærd var gennem ørkenen. Han har erkendt det 

værdiløse af tingene i dette liv og begærer egenskaber, at tilegne sig færdigheder, 

som fortsat vil være evige. Han føler sig fremmed her, fordi hans viden er fra 

Lysets og Livets riger. Han er ikke hjemme; han er på pilgrimsfærd hjem. 

 

Også du, min søn, er ikke hjemme i disse lande på vores jord. Din ånd har sit hjem 
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i livets rige, hvor du kom fra, og hvor du går tilbage til efter hver inkarnation hos 

menneskeslægten på jorden. Vores ånd opfatter det ofte sådan, at den går her som i 

en ørken, og længes efter at den ikke længere er lænket til kroppen, ingen fristelser, 

ingen begrænsning af tid og rum. Derfor er mennesket i hvem ånden hersker, en 

pilgrim i dette liv. 

 

For det andet, hans hætte. Også den har dyb betydning. Hætten gør at han hverken 

kan se bagud eller til siden, kun fremad. Således bliver også den mand, der er 

bevidst om sit kald opmærksom. Han tænker ikke tilbage på sit tidligere liv, han ser 

ikke på denne eller hin glæde, der kunne blive tilbudt ham, og som ville stoppe 

ham i udvikling, nej, han ser frem, opad. De lette, luftige højder trækker ham op, 

og han ønsker at være, hvad han er blevet valgt til. Han higer for velsignelse for, at 

være i stand til at give den videre til andre. 

 

For det tredje, hans stav. Det betyder, at den indeholder hellige skrifter. Hvad 

pilgrimmen har lært i bøgerne, det støtter han sig til. Den vidunderlige visdom, der 

strålede ham i møde, dens uovervindelige logik og dens struktur. Og han har brug 

for støtte, for selvom han er en pilgrim, er han dog sammensat af forskellige 

menneskelige dele. Ikke kun hans ånds stemme høres, men også de animalske 

behov hos kroppen, de finere krav fra sjælen, som ofte er støjende. For ikke at 

nævne alle de, der kan møde ham udefra. Da det kan ryste hans beslutninger, har 

han brug for en stav for at stå fast. Erindringen om alle tings store udvikling 

hjælper ham til at se visse tanker, fristelser og bekymringer i det eviges lys, og 

dermed overvinde negative strømninger. 

 

Tanken om, at hans stav efter endt vandring vil blive omdannet til et kongeligt 

scepter, gennemstrømmer pilgrimmen med en vidunderlig kraft, og holder ham 

oprejst. 

 

Til sidst og for det fjerde, hans lygte. Lygten, et indelukkede lys betroet ham af 

andre højere væsener, gav ham viden og oplyser pilgrimmens sti, og han ser 

stenene, hullerne, slangerne på vejen, og de kan undgås. Lygten oplyser dog ikke 

hele vejen, den oplyser kun et stykke af vejen. Kunne pilgrimme overse hele vejen, 

så ville han måske miste modet ved synet af alle vanskelighederne og 

prøvelserne; derfor bliver den kun oplyst skridt for skridt. Hver dag har sin 

prøvelse. Gå nu i fred, min søn, og lad ordene genlyde i dig.” 

 

Alvorligt og tavs gik den unge præst til sit kammer.  
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Det var en stormfuld nat. Store skyer jagede forbi månen, og de høje palmer i 

haven bøjede sig under vindens susen og det ruskede deres kroner. Den unge præst 

lå og samlede sig. Han havde meget at spørge om.  

 

Han udtalte det hellige ord. 

 

Det varede ikke længe, så tonede igen en vidunderlig sang og klang frem, én tone 

vibrerede i luften, og samtidig fyldte en fin duft rummet. Skyen trængte gennem 

døren og delte sig, og lederen dukkede op i en lang robe, oplyst af en indre 

glød. Han udstrålede autoritet og hans tilstedeværelse skabte ærefrygt.  

 

Han nærmede sig den unge præst. 

 

Han huskede, at han ville spørge lederen om noget, men han kunne ikke, hans 

erindring var slettet, han havde glemt det. Han kunne kun føle nærheden af den 

ophøjede indbygger fra en højere verden. 

 

Og atter hørte han stemmen inden i ham: ”I morgen er dagen, hvor du går fra viden 

til at se. Jeg vil i morgen føre dig ind i skyggernes verden og det evige lys’ verden, 

i den virkelige tilværelses verden”. 

 

Den unge præst ønskede at stille spørgsmål, men han kunne ikke huske noget, det 

var alt sammen væk. 

 

Da følte han, at et spørgsmål lå på tungen: ”Hvis jeg allerede har været i tidligere 

liv på Jorden og har dvælet mellem dette liv i disse usynlige verdener, hvorfor kan 

jeg så ikke huske det?” 

 

”Fordi, blandt de riger er der grænser, ligesom bølger af slør, der ligger over 

bevidstheden hos dødelige under overgangen fra en tilværelse til en anden. Det er 

som om, vi drikker fra en strøm af glemsel, men du vil lære at løfte sløret for et 

rige for, at huske hvad du har set og oplevet i det andet.” 

 

Den unge præst ville spørge, men han huskede intet. Han huskede intet. Det var 

ikke givet til ham, hvad han kunne have spurgt om. Lederen var forsvundet. 
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DET TIENDE BILLEDE 

 
Livets Hjul 

 

På den tiende dag talte ypperstepræsten således: ”Det billede du står foran i dag, er 

Livets Hjul. Det repræsenterer alle tings store svingninger. Hvem der lever i dag, er 

død i morgen, og den som dør i dag, er i live i morgen. Den der er rig i dag, er 

fattige i morgen, og den fattige i dag, er i morgen rig. Alt lever, drejer rundt, hæver 

og sænker sig.  

 

Kan du se de flagrende bånd på hjulet? De viser den hastighed hvormed Livets 

Hjul drejer gennem tiderne og evigheden. Tusind år er som en dag. 

 

Sfinksen, der sidder stille og gådefuldt over Livets Hjul på skyer, fortæller os, at 

gådefulde væsener i de Øvre Verdener til stadighed observerer og vejleder os i 

vores skæbne. De mystiske tegn på selve hjulet antyder, at der er meget i vores liv, 

som vi ikke kan forstå endnu. Men forklaringen venter os, hvis vi opnår styrke og 

modenhed dertil. Så kan vi med fuld bevidsthed og fuld hukommelse besøge de 

verdener, medens vi i denne verden ligger i dvale og høster sorg og lidelse i tiden 

inden død og en ny fødsel. Men sålænge vi stadig er i vores uudviklede tilstand, 

kan vi ikke huske erfaringerne og det vi så. 
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Se på Sfinksen. Den afslører for os essensen af dem, der drejer Livets Hjul. Den 

viser os de egenskaber vi skal dyrke i os. Den består af fire dele, ligesom os. Fire 

dele der gør, at vi kan erkende, har vilje, at vi tør, og kan være stille, for viljen og 

styrken, det at turde og stilhed er guddommelig i menneskets natur. 

 

At vide, at ville, at turde og at tie, for at stræber højere, er et redskab, der også er 

almindeligt for guderne, men for dem er det naturprocesser ligesom 

bevægelsen. Menneskehovedet på Sphinxen fortæller os: Viden. Også vi ønsker at 

vide. 

 

Fra to kilder trækker vi mennesker vor viden. For det første fra bøger og den 

mundtlige instruktion fra dem, der ved mere end vi gør, og for det andet er der 

stemmer fra den anden verden der lyder til os, enten ved tanker, ideer, der kommer 

til os, mens vi mediterer eller ved direkte beskeder fra vore skytsånder. 

 

Sphinxens oksekrop fortæller os: arbejde, dygtighed, styrke. Styrken er der, hvor 

viljen er. Vores vilje er kilden til vores styrke. Derfor må vi ikke kun styrke vores 

vilje, men også passe på ikke at komme under indflydelse af en anden person 

vilje; for da ville vi levere ham kilden til vores styrke, den stærkeste del af vores 

personlighed. 

 

Sphinxens oksekrop fortæller os derfor: vilje og styrke. Lederne af menneskeheden 

har ikke kun intelligens og visdom, men også vilje og styrke til at lede 

menneskeheden til de højeste højder. Du udretter hvad de ønsker. De behøver ikke 

hvile i deres arbejde. Også vi er kaldet af dem, der ønsker det højeste, smukkeste, 

og skønneste i os. 

 

Løvens poter siger grib, vov det og hold fast.  

 

Lederen kan gribe ind, hvis det er fornødent. Men vi må, efter at vi har erkendt 

behovet for et plan, også turde at vove det. 

 

Ørnevingerne er et symbol på den opstigende, svævende ånd. Guder og mennesker 

svæver opad på vej til guddommeliggørelse i salig dans til renere og mere 

spirituelle højder, til den gode og sympatiske stilhed og tidligere erfaringer og 

skuede skønhed. 
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Så kan du se to væsner på hjulet. Til venstre den gode gud, Hermanibus - hundens 

hoved indikerer troskab - og til højre Typhon, den onde gud, den bevingede slange. 

 

Hermanibus går opad og Typhon nedad. Disse to guders position, der repræsenterer 

det gode og det onde, er livets højeste visdomsregel. Det gode fører altid opad, til 

fuldkommenhed; det onde altid ned til det indre, men også ydre og til sidst 

ødelæggelse. Det er usynligt. Den tid, hvor alt er synligt, forekommer ofte først 

senere, efter et menneskes død. 

 

Men afsløringen af, hvad vi er, er uafvendelig. Derfor, oh pilgrim, på vej til det 

storslåede lys og kærlighed, søg og gør kun det gode og afstå fra det onde. Du vil 

se godt ud med de guldtråde i tøjet, som du vil bære en dag. Men bliv ikke narret af 

tilfredsheden. Skam og ære bliver begge afsløret. 

 

Og gå nu og kom i aften tilbage efter solnedgang til helligdommen: Timen for din 

indvielse nærmer sig.” 

 

 

Den unge præst brugt dagen til at bede og faste. Han bad om visdom til altid at 

vælge det rigtige, altid at gøre godt og undgå det onde. Han lå længe bøjet i 

tilbedelse af den højeste Gud, hvis eksistens og essens han nu vidste noget mere 

om, og viste ærbødighed. Han sad i dyb meditation i den hellige stilling, 

opretsiddende, med hænderne på knæet. 

 

Så sank solen og farvede sandet i ørkenen lilla og gyldent. Da det blev aften, forlod 

den unge præst haven. Palmerne strakte sig ind i uendeligt mørke. Vandet i 

dammene skinnede næppe. Overalt skygger og hemmeligheder. 

 

I helligdommen blev han modtaget af ypperstepræsten. Den unge præst 

fornemmede, at der stod en ved siden af ham i en lys søjle, indhyllet i skyer. Kunne 

det være en illusion? Tavst førte ypperstepræsten den unge gennem de høje 

haller. Kæmpesøjler, på hvis toppe det hellige symbol på lotusblomsten var 

repræsenteret, bidrog til stemningen. I en lille hvælving bag alteret var der et leje. 

 

”Læg dig ned der.”  

 

Tavs, lagde den unge præst sig ned. 
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Ypperstepræsten hævede sin højre hånd: ”Sov!” 

 

Den unge præst besvimede. Han mistede dog ikke helt bevidstheden, men det 

svimlede for ham. Det var en ny tilstand, han var ikke vågen, men han sov heller 

ikke. Han så skyer og fine, fine slørlignende figurer rundt omkring. Han så også 

ypperstepræsten og ved siden af ham, rolig, værdig og lysende, hans 

vejleder. Følelsen af svimmelhed blev stærkere. Han så lederens ord.  

 

”Livets Hjul drejer rundt.”  

 

Han så disse ord mere end han hørte dem. 

 

Omdrejningerne blev stadig hurtigere. Og pludselig følte han det, som om noget i 

ham deltes. En del blev tilbage på lejet, som trak vejret, og en del svævede over 

kroppen, som hvilede på lejet, det var, tanke, men det så, hørte og føltes overalt, 

det var meget mærkeligt, det var som om han helt så, hørte og følte. Han blev også 

overrasket over at opdage, at det han troede var ham på lejet, ikke var ham, men 

bare noget der lå der. Selv blev han nu overrasket over at se det indre af den anden, 

og det forekom ham, som om han så igennem ypperstepræsten og hans vejleder.  

 

De nærmede sig ham, svævede op til ham.  

 

Ypperstepræsten lagde sin kappe over den unge præsts livløse krop der lå der; det 

syntes som om vejlederen holdt om ham, som om han svævede op sammen med 

ham. Til hans forbløffelse udgjorde helligdommens hvælving ikke en 

hindring. Han kom gennem stenene, som en fugl gennem skyerne. Det var nyt for 

ham. 

 

Nu kunne han se sin leder tale: ”Din krop forbliver i helligdommen under 

ypperstepræstens kappe, så ingen uren ånd kan komme i besiddelse af den; for 

mange er de spøgelser, der vandrer omkring, og er på udkig efter en krop. De 

klamrer sig til livet og stræber ikke opad til fred og lys” 

 

De svævede højere. Byen lå langt under dem. Den hellige strøm lyste som en bred 

sølvsnor. Den unge præst tænkte på sit stille rum i templets have og ønskede at se 

det, fordi det i høj grad trak ham ned ad, og han skyndte sig i retning af hans hus, 

da lederen greb ham. ”Du skal her mere end i den synlige verden beherske dine 
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tanker og din vilje; da tanker er dannelser, som vi bærer, og vores vilje er den 

drivende kraft der bevæger os fremad. Se det for dig.” 

 

Den unge præst gjorde det, og så en endeløs hær af tågede billeder, forskellige i 

form og farve, der fulgte ham, og han følte sig som en komet, der trak en lang hale 

med sig. 

 

”Du ser, hvor vise dine lærere var, da de lærte dig at få styr på dine tanker og 

følelser. Du ser, hvordan dine tanker, din hjerne sprudler, følger deres skaber og 

far.” 

 

”Men hvem er de personer, der svæver over og ved siden af os i det fjerne?” 

 

”Det er ånder” sagde lederen. 

 

”Hvordan ved jeg om jeg har en ånd eller en tanke foran mig?” 

 

”Tal til den. Er den et spøgelse, vil den svare dig, fordi den er en 

personlighed. Men hvis det er en tankeform, så får du ikke et svar, fordi den ikke 

har nogen ånd, men snarere er en slags flora og følger sin trang. Og nu, vil du ikke 

gerne se dine forældres hus?” 

 

”Joh!” 

 

”Så ske det.” 

 

Den unge præst fokuserede sin vilje på sine forældres hus og med lynets hast var 

han foran det. Han ønskede at gå ind og gik uden problemer gennem væggene i 

soveværelset. Han så sine forældre sove, men deres kroppe forekom ham tomme. 

 

”De er ikke her,” fortalte lederen ham: ”De er et andet sted, i drømmenes rige. Kun 

der skaller hviler der på lejet. Kom, vi vil gå højere op!” 

 

Ved viljen, svævede den unge præst og hans ledere op igen. 

 

”Du ser, at viljen er det der bevæger os og opretholder os. Dine lærere lærte dig 

formentlig øvelser der gjorde dig i stand til at styrke din vilje, fordi viljesløse ånder 
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vandre omkring jorden, uden at have magt til at stige til højere lag. Men vi kan gå 

opad. - -  Kom!” - - 

 

De fløj.  

 

Til højre voksede månen med halsbrækkende fart.  

 

Den unge præst så med interesse på de mærkelige, store kratere på den store, smukt 

oplyste kugle. 

 

”Et dødt legeme,” sagde lederen, ”og den blev kastet ud af jorden, der hvor 

Middelhavet nu skinner. Stands ikke op, vi har stadig har en lang vej tilbage.” 

 

Tindrende stjerner som kæmpe smaragder voksede hurtigt foran dem. En mat 

skinnende, grønlig tåge, omgav dem. Den fløj så tæt forbi ham, at den unge præst 

så oceaner og kontinenter, søer og bjerge der. 

 

”Hvordan kan det være, at jeg kun kan se stjernerne, men ikke dens indbyggere?” 

spurgte den unge præst. 

 

”Du kan endnu ikke træde gennem en anden planets sfære, det kommer først 

senere. Desuden er et vist bind endnu ikke taget fra dine øjne. Men det vil snart 

ske.” 

 

De fløj videre. De forlod stjernerne der lyste som smaragder og snart lå de bag 

dem. En kæmpe blå, glødende kugle lå nu på deres vej, og omkring den kredsede 

fire mindre lysende måner i rosa, gul, grøn og rød. Den farverige skønhed var 

overvældende, og den unge præst ønskede at nærme sig denne forunderlige verden, 

men lederen tillod det ikke. 

 

”Højere op,” sagde han til ham: ”Se!” 

 

Da syntes det for den unge præst, som et bind blev fjernet fra hans øjne, og han så 

utallige ånder, som svævede over, under, ved siden af og bag dem. De skinnede og 

flimrede i forskellige farver, men de fleste af dem lyste i et hvidt lys. De fløj mod 

solen alle sammen, som hurtigt voksede og i stigende grad styrkedes. Et hav af lys 

syntes at omringe den og glæde og jubel gennemstrømmede alle omkring den. 
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”Hvem er de, og hvorhen iler disse herlige ånder?! spurgte den unge præst. 

 

”Det er rensede, lutrede og modne ånder, der samles her i salig glæde og hellig 

lovprisning.” 

 

I midten af en endeløs overflade strålede for den unge præst et næsten ulideligt 

lys. Det forekom ham som et mål for alle ånder. 

 

”Hvem er det som alle disse storslåede samles omkring?” spurgte han. 

 

”Det er en Højere, som styrer Solens skæbne og dens planeter og overvåger deres 

udvikling.” 

 

”Så er det altså ikke den ubeskrivelige Højestes trone?” 

 

”Nej, derfra er vi langt væk.” 

 

”Skal vi ...” 

 

”Spørg ikke - se - lyt.” 

 

I et endeløst optog stræbte de lysende, velsignede ånder efter lyset; de udstrålede 

en glans, forenet i rytmiske harmonier, bevægelsen i deres lovprisning var 

ubeskrivelig herlighed.  

 

Heller ikke den unge præst kunne tie; den salig glæde hos alle påvirkede også ham, 

og han lovpriste den Højeste Gud, hvis tjenere var så smukke. 

 

Da talte hans leder:  

 

”Her priser neofytten Gud, her taler ingen om lidelse.” 

 

Den unge præst ville tættere på lyset, men det tillod lederen ikke. 

 

”Du ville ikke kunne udholde det,” sagde han og greb ham. 

 

De rejste med lynets hast gennem det uendelige rum tilbage til jorden igen. Den 

unge præst følte, at der igen lå et bind over hans øjne. 
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”Hvorfor?” spurgte han. 

 

”Du skal i dag ikke se så meget frygteligt og trist. Det vil du hurtigt nok komme 

til.” 

 

Den unge præst kom til sig selv, og han følte det, som om han med et ryk var 

tilbage i hans krop, som var forblevet liggende under ypperstepræstens kappe.  

 

Han vågnede.  

 

Han havde ikke drømt.  

 

Han havde oplevet noget stort og vidunderlig, der aldrig burde forsvinde fra hans 

hukommelse. 
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DET ELVTE BILLEDE 

 
Mod. Magiske kræfter. 

 

På den ellevte dag talte ypperstepræsten også: ”Du står i dag foran det sidste 

billede i den venstre række. Det er mod og magiske kræfter.  

 

Når du er kommet så langt i din udvikling, kan du være sikker på, at de ukendte 

kræfter som vi kalder magi, er udviklet i dig. Det gør, at du vil kende fremtiden, 

beherske den og bruge den. Du vil, som du ser på dette billede, møde skrækkelige 

væsener på et andet plan. Du vil dog kunne tæmme dem ved hjælp af det gode, og 

det lys, som du udstråler, vil være stærkere end indflydelsen af deres lave, 

hadefulde impulser. Og de bliver overvundet af din, måske ubevidste udøvelse af 

personligheden, til at ligge for dine fødder, og de slikker din hånd. Dine fjender vil 

ikke skade dig, og måske er det også givet dig, at den time kommer, hvor du vil 

finde dig selv som offer, af kærlighed til dem, for at hjælpe dem.  

 

Når du har samlet viden fra bøger (billede II) og opnåede modenhed, modtaget 

mundtlig instruktion (billede 5), vil du se sandheden (billede 8) og de magiske 

kræfter der er udviklet i dig (billede 11). Du ved, at den synlige verden blot er en 

flygtig verden og at kun det usete er evig. Gennem denne viden, får du mod og ved 
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visse øvelser magiske kræfter (billede 11). Hverken den evige ilds flamme eller 

had og ondskab vil være i stand til at skade dig. 

 

Rosenransen, som den unge pige er omkranset af, er menneskets sjæl, din værge, 

din rustning, kilden til din magt. Den krans er Renhedens Pagt, og omfatter alle 

dem, hvis hensigter er rene, oprigtige, altruistisk, og som er forbundet med det 

store center. Der er kun et par roser, men deres styrke ligger i deres forbindelse, i 

deres enhed. De lyse udstrålinger fra den enkelte håbefulde har en mangedobbelt 

virkning, når de anvendes i kombination med andre ligesindede og de gør den, der 

udsender dem, ikke blot usårlig, men de omkranser ham også med en 

uigennemtrængelig skal, hvorigennem ingen pils hadefulde kræfter kan nå ham. Ja, 

ondskab og had vil omdannes under indflydelse af hans væsen i ydmyg 

underkastelse. 

 

Ser du, at løven slikker Jomfruens hånd. Den er således det godartede,  

 

Men kan du se noget andet på billede 11. Løven slikker ikke alene hånden på 

Jomfruen der er omkranset med rosenkransen, men hun bærer den samme hat som 

Magikeren på billede I, og hvis kanter danner et liggende S, tegnet for 

guddommelig balance. Den rejsende pilgrim er kommet til et vendepunkt. Med den 

samme ophøjede ro, som Guddommen kalder verdener i skabelse, behersker 

Ypperstepræsten på billedet 1, (billede 4) og (billedet 7), sine handlinger og 

behersker sine omgivelser som et menneske der allerede til en vis grad ved, at han 

har erhvervet guddommelighed. En sådan person afvæbner alt, og hans fjender 

udsættes for den fred og godhed, som han udstråler. Han har lært fra bøgerne 

(billedet 2), har siddet ved en mesters fødder (billede 5), har anerkendt sandheden 

og er blevet vejet (billede 8). Han har mod og visse udviklede kræfter (billeder 

11). Han er moden, hengiven, og skal indføres i de usynlige verdener og bevæge 

sig fra trin til trin, fra lys til lys. Fred være med dig.” 

 

Om aftenen gik den unge præst ind i helligdommen. Igen lå hans legeme under 

ypperstepræstens kappe, og som den foregående aften, forekom det ham, som om 

han lå på et hjul, der roterede med enorm hastighed og pludseligt, ligesom et ryk, 

følte sig rykket ud af hans krop, og igen så han sit legeme ligge ubevægelig, ikke 

livløs, men hvilende under ypperstepræstens kappe. 
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Hans leder var som altid lige ved siden af ham. Han hørte ham tale: ”I dag går vi 

nedad, ned i den evig ilds afgrund, hvor stjernerne forenes til en krans. Du vil få 

indblik i livets kræfter i arbejde.” 

 

Lederen rørte på en bestemt måde et punkt på den unge præst’ hoved, og han så alt 

i et helt andet lys. Materielle ting, jord, huse, bjerge viste sig for ham i et 

mysterium, ligesom sammenvævet af tåge, men frem for alt så han et stærkt blåligt 

lys, der omgav dem.. 

 

”Det er livskraften” sagde lederen.  

 

Det syntes for den unge præst, som om han svømmede i et hav af lys, lys, sitrende, 

levende lys. Alt var lys. Lys skyllede ind over jorden. Lys strømmede ud fra træer 

og blomster og planter fra markerne. Lys lyste sagte fra krystaller og ædelstene i 

jordens livmoder og lys omkransede og fyldte mere eller mindre alt levende. 

 

Den unge præst stirrede på vidunderne, denne nye, hidtil upåagtede verden. Han 

lagde snart mærke til en vis rytme i lyshavet, en bølgeagtig handling, der syntes at 

starte fra et meget fjernt centrum. Det er livets bølger, tænkte han. Og hvor livets 

bølge kom frem, glødede krystallerne stærkere, blomsterne duftede sødt, ligesom 

modent frugt og elskende mennesker. Han så selve ånden af den al-kreative, alt-

opretholdeldende guddom, og stirrede ind i lyshavet.  

 

”Det er liv,” sagde han til sig selv. 

 

”Ja, det er livskraften,” sagde lederen, ”der fylder alt og driver alt frem. Dens 

rigdom bærer os ind i livet og dens udtørren fører os ud af det. Overalt er der denne 

hellige rytme. Kraftfulde mennesker er fulde af liv og kan give af deres overflod, 

for at styrke de svage, helbrede sår, dulme nerver, drive planter til hurtigere 

vækst. Svage personligheder kan ved rytmisk, dyb vejrtrækning og gennem deres 

viljestyrke, drage fra den uendelige rigdom af livgivende kraft der omgiver os, som 

de ønsker, udnytte, styrke sig selv og fyldes til bristepunktet. Det er 

hemmeligheden bag mange helbredelser i templerne. Menneskets kendskab til den 

kraftfulde ånd er den samme som hos de strålende stjerner, der toner i samme tone 

og den samme rytme og udsender deres lysbølger. De har en konstant, usynlig 

forbindelse med hinanden, fordi de er af det samme og ønsker det samme. I kraft af 

denne hellige Rosenkrans ønsker vi at dykke ned i den evige ilds afgrund! Kom! ” 
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For den unge præst virkede det som om, at han var meget lille og ville falde ned i 

det uendelige sammen med hans leder, men han havde også indtryk af at være 

omgivet af en rosenduftende tåge. ”Rosenkransen” tænkte han, ”Stjernekransen.” 

 

De skød gennem verdener af ånd og sjæl. Tankeformer og ånder fløj forbi dem, 

men de kunne næppe adskille noget i den vanvittig hast. Den unge præst så på sin 

leder. ”Du får alt dette at vide en anden gang. I dag går det ned ad i den evige ilds 

afgrunde, i de brændende begærs regioner, ” sagde han.  

 

Dybere, dybere.  

 

Og pludselig var der et skinnende rødligt skær omkring dem, men den kølige duft 

af roser forlod dem ikke. 

 

”Dette er pinens og forbandelsernes sted: stedet for de ønskede og uopfyldte 

begær.  

 

Du kan dvæle her uden at lide skade, for i din sjæl findes ingen lignende strenge 

der stemmer overens med dette. Du rensede i forberedelsesårene din åndelige krop, 

før din indvielse kunne finde sted. Her i disse forfærdelige steder, kan kun de rene 

sjæle træde ned uden fare, fordi dem i hvem lysterne endnu hersker vil uundgåeligt 

blive afholdte her. Ethvert menneske ånd skal, efter at have forladt sin jordiske 

skal, gennem disse regioner.  

 

Her må ånderne leve, dvæle og lide, indtil de er overbevist om, at ønskerne her 

ikke vil føre til noget, og de vil få afsky for deres tilbøjeligheder og ønsker kun at 

døde dem. De lider og lærer at genkende det nytteløse i begær, indtil de er modne 

nok, indtil timen for deres forløsning er nær ved og de kan flyde op mod de højere 

regioner.  

 

Et søvnens slør af lagde sig over den unge præsts sind. Han følte svimmel, og han 

vågnede op i Helligdommen i sin krop. 
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DET TOLVTE BILLEDE 

 
Den hængte mand. Prøvelse. 

 

Den tolvte dag talte ypperstepræsten således: ”Min søn, du står i dag foran det 

tolvte billede. Det hedder Prøvelsen eller Den hængt Mand. Ligesom alle de andre 

billeder, så er dette opstået af det foregående. Den, hos hvem guderne har været 

med til at udvikle magiske kræfter, vil også snart få mulighed for at bruge dem, at 

praktisere dem og bevise dem. De prøver de dødelige. Således repræsenterer 

billedet de magiske kræfter og prøverne.  

 

Som i hele rækken af billeder, kan du her se en stærk indre modstand mellem de 

billeder der står overfor hinanden. På den blide Jomfrus billede (11), kærtegner 

rosenkransen hendes hals og løven slikker hendes hånd. På dette billede, hænger en 

mand hjælpeløst bundet til den ene fod. De tørre løvfældende og frugtløse grene 

der bærer tværbjælken, som han hænger under, angiver i virkeligheden de 

beskyttende blade og forfriskende frugter. Hjælpeløs, forladt af alle, svæver han 

mellem himmel og jord. Han sejrer, hvis han fjerner kroppens lidelser og i ånden 

holder de store mål for øje. Her kan du også lære, at de magiske kræfter ikke er til 

for at hjælpe dig selv, men for at tjene andre, at motivere andre til det gode. 

 

Næste, tanken. Det som billede 12 udtrykker, har en vis forbindelse med den tredje 

forrige, Pilgrimmen (billedet 9). Og sådan er det; det som er angivet i billede 9, det 
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finder sted i billedet 12, det fjerde billede på Horus-vejen, Åndens sti, der bevæger 

sig og stiger op på ørnevinger. Den ensomme pilgrim, der rejser gennem den tørre 

ørken (billede 9) er sat i en meget svær situation. Alene, var han allerede på vej 

gennem ørkenen; her, hængende på bjælken er hans ensomhed nu endnu større. Når 

du har nået en vis modenhed, og har været til prøverne i templet og godkendt som 

den du er, og du er din udvikling bevidst, vil du ikke blive sparet for en lang række 

af prøvelser i dit liv. Bær dem med den videndes langmodighed, og det vil gøre dig 

voksen og til gavn for andre. Gå i fred!” 

 

Da den unge præst den aften havde forladt hans krop, sagde lederen: ”I dag skal vi 

besøge stedet for lidelse og renselse.” 

 

De steg ind i dybet. Igen var de indhyllet i den kølige, rosenduftende tåge og igen 

kom de til et sted med ild og smerte. 

 

”Dette er vredens og hadets region; Slanger og ild martrer dig her. Vær klar til at 

ofre din personlighed.” 

 

Igen så de store skarer af ånder, som kæmpede med deres ideer og følelser. Hos 

mange var trætheden allerede tydelig; de var tæt på deres forløsning. Flammer 

flimrede i røde gløder. Tætte tåger vældede frem. I atmosfæren var der et tryk, 

ligesom før et tordenvejr på jorden. 

 

”Dette er vredens og hadets region,” sagde lederen. ”Se hvordan de gensidigt 

provokerer til vrede og had. Se, hvordan de ophidser hinanden ved at puste til ilden 

så flammerne slår op, men skuffes, fordi de ikke kan skade hinanden. De ville ikke 

lære det i deres liv, at beherske deres følelser og tanker gennem koncentration og 

meditation, og nu går her i en langt mere smertefuld og længerevarende skoles 

renselse.” 

 

De vendte sig mod et andet publikum; ånder, der sad delvist indviklede i skænderi 

og stridigheder, nogle var gnavne andre rugede i skyer og tåger. Der var dem, der 

ikke troede på de usynlige verdener, ikke troede på guddommen, opofrelse og bøn, 

og havde holdt fast ved den opfattelse, at verdener blev skabt ved et tilfælde, af sig 

selv, og at eksistens og bevidsthed sluttede med døden. De havde skændet de 

frommes ”døre”" og var nu her, men som sig selv, for sig selv, men selv om døde, 

troede de ikke at de var døde, for de var stadig bevidste om deres tilværelse, så, 

hørte, huskede, frygtede og begærede. 
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”Hvordan kan alle disse hjælpes?” spurgte den unge præst. 

 

”Du er nødt til at se deres dårskab; de modtager også vejledning og opmuntring fra 

højere regioner. Se, de lysstråler der skyder igennem den mørke tåge, det er 

hjælpende, kærlige ånder.” 

 

”Salig er den, der føler medfølelse,” sagde lederen, ”og er villig til at ofre sin 

personlighed for at hjælpe de syge.” 

 

”Hvordan kan dette ske?” 

 

”Ved ofre består en kæde, hvor dødelige trækkes ud af deres elendighed og deres 

kærlighed har altid været drevet af åndens offer.” 

 

”Hvordan?” 

 

”Disse ting kan ske på to måder. Enten driver medfølelse og kærlighed dem til de 

glæder og herligheder der hører de højere himmelske sfærer til, og træder ned i 

disse elendighedens og lidelsernes grotter for at trøste her og for at helbrede, for at 

undervise og vejlede - eller som en kærlig ånd, selv om den ikke længere har brug 

for det for sin egen fuldkommenheds skyld, at blive født igen som et menneske, i 

en familie, i en tid, i omstændigheder, hvor han vil lide meget, har meget at 

tilgive. Han vil tage skylden og uretfærdighed på sig for andre og sone deres 

synder. Han vil overvinde det onde med det gode og oplyse mørket med lys. Han 

vil være i stand til at gå i forbøn for overtræderen.” 

 

”En hellig opgave.” 

 

”Ja, også din tid ville komme!”  

 

Tåge og bedøvelse. Bevidsthed, opvågnen. 
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DET TRETTENDE BILLEDE 

 
Døden. 

 

På den trettende dag talte ypperstepræsten således: "Det trettende billede på den 

store Osiris-vej er Døden. Det er ligesom billede 7 en overgang. Det fører 

beskueren fra et plan til et andet. Billede 7 viser os guddommen, efter den i 

tidligere billeder havde åbenbaret sig selv, sine planer og hensigter, udførelsen, 

skabelsen og udbredelsen af den menneskelige race, og åndeliggørelse af 

himmellegemerne, stjernerne. 

 

Billederne fra 7 til 13 viser os menneskets skæbne, dets udvikling, prøvelser og til 

sidst (billede 13) dets død, det vil sige dets deling, overgangen til et andet 

plan. Den ene del vender tilbage til stoffet, den anden, evige, uforgængelige, træder 

ind i de usynlige verdener der ikke kan ses af de dødelige. Døden er derfor ikke et 

mål, det er kun en overgang. Det er både slutningen og begyndelsen. Den stoflige 

del omdannes til støv. Den evige del omdannes til ulegemlig ånd.  

 

Se nu på dette billede i rækken. Det står ved siden af Den Hængte, Prøvelsen. Efter 

prøvelser følger i livet ofte døden. Prøvelsen kan have været for svær, og døden 

fulgte. Men prøvelsen kan måske også have været strålende og den studerende 
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anbringes i en højere skole. Ikke altid ser han i dette liv frugterne af hans 

lidelser. Kun i det andet bliver alt afsløret. 

 

Billede 12 hænger overfor billedet 10, Livets Hjul. Det er i skarp kontrast til det, og 

også i en bestemt sammenhæng, fordi livet giver fødsel til død og død til liv. Se 

flaget med det sorte banner, farven på sorg. Solen står op bag ham under 

horisonten, tårne kollapser. Bladene falder fra træerne, blomsterne visner og folk 

ledes til graven. Men i alle disse symboler for død og sorg er der et håb, en 

indikation på vekselvirkningen som Livets Hjul bringer med sig. Solen vil stige op 

igen, træerne bliver grønne igen, blomsterne blomstrer, og folk vil leve her efter at 

de sande ånder er rejst hjem igen og elske, arbejde og lide. Tak guddommen og gå i 

fred.” 

 

Da lederen denne aften i stilhed svævede med den unge præsts ånd over templets 

bygninger, vendte han sig mod byen og et hus, hvor en mand lå i smerte. 

 

”Du må i dag begynde med dødens væsen for at lære den at kende,” sagde leder.  

 

De gik ind i døden kammer uden at mærke modstand fra væggene. Den døende 

stønnede. Den unge præst så de pårørende, der var i rummet, ligesom slørlignende, 

gennemsigtige gestalter.  

 

Han så også en ånd stå ved siden af den døende og fornemmede det stærke 

åndelige lys den udstrålede og at det var en leder. Fra den døendes legeme var der 

et lysende, æterisk legeme, som lignede den fysiske krop på alle måder. Fra 

fødderne og maven havde han allerede adskilt sig fra legemet. De to hoveder lå 

mod hinanden. 

 

På den døendes pande lå der svedperler. Da trådte hans leder hen til ham og hjalp 

det åndelige legeme helt fra det fysiske. Den døende mand trak sit sidste åndedrag, 

og hans øje bristede. De pårørende begyndte højlydt at klage og græde. Den dødes 

ånd svævede nu i rummet ved hånden af hans leder. Han var glad, han følte sig 

befriet fra kroppen, som havde givet ham stor smerte og angst, især lige før 

døden. Det var vidunderligt for ham at svæve i rummet, frit og nemt, kun drevet af 

hans egen vilje, og han strålede af glæde. 

 

Et genskin af denne salighed lagde sig over den døde krop, for selvom en egentlig 

forbindelse ikke længere var til rådighed, så var kroppen alligevel stadig under en 
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vis indflydelse af ånden, som så længe havde været forbundet med den, ja, var 

vokset op sammen med. 

 

”Kom nu,” sagde lederen til den unge præst. ”Dette var dødens forløb. Du er også 

nødt til at se noget andet i dag. Døden er der ikke grund til at frygte. Det er en 

naturlig proces. Æblet falder fra træet, når det er modent. Næste år ifører træet sig 

nye æbler indtil også det vender tilbage hvorfra det kom, nemlig fra jordens skød. 

Det uvæsentlige falder fra og det egentlige vil fortsætte med at udvikle sig, indtil 

det vender tilbage til sin oprindelse. Det synlig opløses, når det liv, der holder det 

hele sammen, svinder bort.” 

 

De fløj til begravelsespladsen. Den lå på kanten til ørkenen. Den unge præst så den 

tydeligt, så fløj han nedad. Han kunne godt se gravene. Han så hvordan 

opløsningen af legemerne dannede atomer. Han så også forskellige former, tågede 

gestalter, dels hvilende på gravene, og dels svævende over dem. 

 

”Disse former er liv,” sagde lederen, ”som har forladt kroppen, og er blevet afvist 

af det mentale legeme og nu er bundet til liget ved års vaner og keder sig, indtil 

også det opløses og de enkelte livs-atomer stiger op til det store livshav som 

omkranser jorden, og som universet strømmer igennem. Se, hvordan nogle af disse 

former opløses ligesom skytotter, der rives op af vinden!” 

 

”Men hvad er det for nogle gestalter, der lyser ud indefra?” 

 

”Det er menneskeånder; de slumrer ikke, men er uden personlighed, og ånder af 

mennesker der er døde, og kan ikke stige op til højere riger. De holder sig til det 

jordiske, har næsten kun levet et fysisk liv, kun plejet deres legeme; åndens liv var 

fremmed for dem, en lukket verden uden tanker og de er nu helt afhængige af deres 

legeme. De følger med smerte og afsky opløsningen af deres tidligere bolig. Mange 

af dem kan ikke løsne sig fra graven. Andre vandrer rundt og leder efter et organ de 

kan komme i besiddelse af, svække hans vilje, eller hvis sind er forstyrret. Ja, de 

søger endog i deres grådighed efter legemer af dyrs legemer.” 

 

”Det er forfærdeligt!” 

 

”Du kender godt rædslen.” 

 

”Og det er de ånder, som bliver udspurgt af fremmanerne af døde?” 
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”Ja, højere ånder kan faktisk også tale med dødelige, men kun på særlige bud fra de 

Himmelske. Stemmerne fra de såkaldte fremmanere kan ikke trænge ind i lysets og 

fredens riger, og kan ikke blande sig med og udspørge velsignede 

ånder. Fremmanere er som regel kun i forbindelse med disse ulykkelige, rastløse, 

ofte løgnagtige ånder, som kan lede andre på afveje.” 

 

De rejste sig og fløj hurtigt mod øst. Den unge præst bemærkede nogle steder 

grave, hvor organerne ikke var nedbrudt, men friske og fulde af blod.  

 

Spørgende vendte han sig til lederen: ”Hvordan er det muligt?” 

 

”Det er ligene af mennesker, der ikke havde nogen interesse i de højere åndelige 

verdener, hvor tankernes rige er forblevet lukket, fordi de aldrig har banket på dens 

døre, og som mere har levet et fysisk liv, været meget egoistiske, har været 

sanselige og grusomme. Deres kærlighed til den synlige verden, deres tilknytning 

til deres legemer var så stærk, at de var i stand til at etablere et forhold til deres 

legemer, selv efter bruddet med den. Men nok for i dag. ” 

 

Tåge og svimmelhed. Den unge præst vågnede bag alteret under ypperstepræstens 

kappe. 
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DET FJORTENDE BILLEDE 

 
Genfødsel. 

 

Den fjortende dag talte ypperstepræstens således: ”Fra døden spirer livet frem, efter 

døden følger genfødsel, efter solnedgang kommer solopgang. Derfor står der på 

næste billede 13, Døden, og billede 14, Genfødsel. Billede XIII, den nedgående sol, 

det bort døende; billede 14, Genfødsel, begyndelsen på nyt liv. Livets Hjul drejer 

konstant. 

 

Ligesom vi kan drage slutninger mellem billederne 13, Død og 10, Livets Hjul, er 

der også en forbindelse mellem billede 14 og 9, som også er pverfor 

hinden. Billede 13 viser os slutningen på livet og billede 10, den evige forandring, 

er slutningen og begyndelsen af liv og død, vugge og grav. Ligesom billedet 9 viser 

os menneskets rejse gennem et liv her i den synlige verden, så præsenterer billedet 

14 os for den lange række af jordiske eksistenser, de tilbagevendende genfødsler af 

den menneskelige ånd, og til pauserne i det himmelske hjem. Hans tilbagevenden 

til jordiske liv i et materielt legeme er omhældningen af vand, Ånden, fra et kar til 

et andet. 
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Se på billedet. En ung pige, der repræsenterer den himmelske styrke, hælder 

indholdet af en skål over i en anden uden en dråbe falder i havet, som udtrykker, at 

intet går tabt af indholdet fra individualiteten ved døden, evigheden og genfødslen. 

 

Foran hendes fødder bruser det enorme hav. Havet er guddommen. Dette billede 

repræsenterer derfor ikke foreningen af  menneskets ånd med Gud. Det kommer 

senere. Betydningen af billedet er kun: Indholdet gives en ny form. Væsken hældes 

fra et sølv til et guldkar, til et ædlere stof. Deri ligger der for os en antydning om 

udvikling, menneskehedens spiraludvikling. For en dobbelt spiral fører 

menneskeheden til fuldkommenhed. På den ene side ser vi det enkelte menneskes 

ånd, fra genfødsel videre til genfødsel, lære en ny lektion i hvert nyt liv, og legemet 

til mere forfinede, højere, og ædlere legemer. Et mere fuldkomment redskab til, 

med hver ny genfødsel, at udtrykke et rigere og mere forventeligt åndelige liv for 

mennesket. På den anden side, ser vi også strømmen, der gentagne gange er opnået 

ved hjælp af ånderne, skabe former, det menneskelige legeme, i en stadig større 

fuldkommenhed og udtryksfuldhed. Den menneskelige hjerne er en del af livets 

strøm. Begge strømninger går fra Gud, og i mange tilfælde tvindes og flettes til 

noget mere og mere frugtbart, uden at blandes i hinanden og stige op og vende 

tilbage til Guddommens skød. Det er den lektie, vi kan lære ved at se på sølv- og 

guldkarret. 

 

Billede 14 er det femte billede på Isis-vejen. Det har også, ligesom alle billederne, 

en indre forbindelse med det tredje foregående billede, det tidligere på Isis-vejen, 

billedet 11, de ’magiske kræfter’, der vejleder pilgrimmen, efter disse kræfter er 

blevet vækket i ham. Hvis de i livet kvalificerer ham til at bestå prøvelser, så er det 

i stadig højere grad sejre under overførelsen af vand fra ét kar til et anden, i 

udformningen af karakter og betingelser for et nyt jordisk liv. 

 

Og gå nu i fred og glæd dig over den store trøst som billede 14 giver dig. Se med 

taknemmelighed mod guddommen i det fjerne, som åbner sig foran dig!” 

 

Denne aften svævede de to ånder under en stjerneklar himmel.  

 

”I dag tager vi til hjemlandet, det velsignede åndehjem,” begyndte lederen. ”Du vil 

få et indblik i den mægtige styrelse, der styrer åndens genfødsel, og udmåler og 

vejer den fortjente skæbne.” 
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Ikke gennem mørke tåger og flammende gløder, ikke gennem smerte og frygtsom 

tilværelse går deres vej; de stræber efter salige sfærer.  

 

Den unge præst blev dybt bevæget over af alt det, han så. 

 

”Vi er i en verden af tanker. Alt ændrer sig her hurtigere end i den synlige verden 

former.” 

 

De fløj forbi forskellige gestalter, som syntes at haste i samme retning.  

 

”Disse er ånder, som har løsrevet sig fra det jordiske, og efterladt deres legeme, de 

husker det ikke længere og stræber nu mod højere riger.” 

 

De passerede gennem områder, der var beboet af utallige ånder.  

 

”Også her søger lige en lige,” sagde lederen, ”alt for oven er som for neden, døden 

ændre ikke livet for ånden.” 

 

På blomstrende enge førtes børn, under venlig ledelse af væsener der udstrålede 

kærlighed, rundt til danse og alle former for spil for børn. Drenge byggede 

dæmninger ved en bæk af sten og jord og damme, kanaler og fæstninger. En lille 

pige vuggede en dukke, som hun holdt i sine arme, for at de skulle sove. 

 

”Hvad de har gjort i livet fortsætte de med her,” sagde lederen. ”Det har ikke 

ændret sig, alt forbliver det samme. De har blot udskiftet en tungere klædning med 

en lysere, mere luftigt, med et meget finere materiale, det er alt. Det er derfor, det 

er så vigtigt hvad vi gør og tænker.” 

 

De fløj videre. Foran store templer ledte brede veje. Festlige skarer flokkedes i 

glæde for at tilbede. I søjlebårne haller underviste Visdommens Mestre. Ved deres 

fødder sad flittige, ærbødige disciple. I rolige hytter og større huse levede kærester 

eller hele familier. Nogle familier var allerede samlet, mens andre var blevet adskilt 

ved døden. De måtte derefter vente på hinanden og glædede sig til de kunne ses 

igen. 

 

Kærlighed og venskaber forskønnede stedet. De kunne besøge hinanden. Viljen bar 

dem mod hinanden og det var altid muligt, at udveksle ideer der berigede 

tilværelsen. De spurgte til deres tidligere liv, drog konklusioner af de erfaringer de 
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havde gjort, og fra de ulykker, som de havde lidt. Alle beundrede den visdommens 

tråd der gik gennem den himmelske vejledning og tiltrak stoffet og skæbnerne i 

deres jordiske liv. De indså, hvordan alt i de mange liv var såning og høst, at bag 

resultat af hver erfaring og hver handling var der en årsag, som dermed alle blot var 

et led i en uendelig lang kæde. 

 

De modne ånder kunne under de højere magters vejledning, styre de liv der lå foran 

dem, da det forekom dem mere gunstige for uret i tidligere liv for, at hjælpe 

elskede ånder til at erhverve de nødvendige egenskaber. De kunne også vælge 

moderen, der skal skulle hjælpe dem i genfødslen. Umodne, uudviklede ånder 

videregav dog alle disse spørgsmål til deres leder. 

 

Så kom den unge præst og hans leder til et område med usigelig fred og 

stilhed. Under store smukke træer der stod på bølgende mos, hvilede forskellige 

gestalter. Mange lå med hovedet på armen, eller havde rejst sig på knæ. De syntes 

at sove. Alle mumlende de ned gennem den kølige jord. 

 

Ved det spørgende blik hos den unge præst sagde lederen: ”Det er ånder, som snart 

vil blive skilt fra os. Dem her sover eller er draget af sted. De vil snart begynde den 

store rejse ind i det synlige. De har haft glæde af himlen, de har høstet hvad de 

såede, de har styrket og optaget visdommen i sig ved at se på deres tidligere liv, og 

det trak dem tilbage til det jordiske liv, ind i den materielle tilværelse.” 

 

”Hvad tiltrækker dem?” 

 

”De fleste er tiltrukket af kærligheden til et menneskepar. Mange stræber efter at 

vende tilbage for at være tæt på ånder som kun lever i legemet, og som de er 

særligt forbundne med. Nogle tiltrækkes, for at sone, at gøre op, hvad de har syndet 

i tidligere liv. Nogle få ophøjede ånder drager af sted for at hjælpe med at påvirke, 

at undervise eller blive misforstået og forfulgte.  

 

Men se denne ånd ... han er i tanken draget af sted.” 

 

I rastløshed længsel, som en søvngænger, stod en ånd op fra det bølgende mos hvor 

han hvilede, og drog ned til jorden. En leder sluttede sig til ham og forblev ved 

hans side. 

 

Den unge præst vendte sig mod hans leder: ”Hvor går de hen?” 
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”Til en af forældrene han elsker. Ånden, der ønsker at inkarnere, holder sig ved 

moderen indtil den nye lille krop er dannet, hvor han ville hjælpe med til at 

presse. At blive født er meget sværere end at dø. At anbringe sig i den materielle 

krop er meget mere smertefuldt og ubehageligt end at forlade den. Derfor græder 

de små menneskebørn så ofte tilsyneladende uden nogen grund. For den evige ånd 

føles den lille krop endnu utrænet og er ikke tilpasset ham, men er snarere et 

irriterende mellemled og uudholdelig pine. Men gråden er det eneste udtryk, der 

gør det muligt for det ufuldkomne instrument, den lille krop.” 

 

De to ånder trådte gennem en mur og var i et sovekammer. Et forældrepar hvilede 

der. Over moderen, tæt ved hende, svævede den sovende ånd, der havde længtes 

efter inkarnation. 

 

”Hellige mysterier,” tænkte den unge præst. 

 

Lederen førte den unge præsts ånd tilbage til helligdommen. 
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DET FEMTENDE BILLEDE 

 
Løgnen. Uretfærdigheden. 

 

På den femtende dag talte ypperstepræstens således: ”Det billede, vi ser i dag, er 

Uretfærdighed, Løgn. Det viser et halvt menneske og et halvt dyrisk monster, der 

sidder på en trone, en sort kubus. Det har horn, mellem hvilke et pentagram hænger 

omvendt, med spidsen nedad. Det har flagermus vinger og store kløer på fødderne i 

stedet for tæer. Foran ham knæler to disciple der er bundet til terningen med kæder. 

 

Billede 15 og 8, Sandhed og Retfærdighed hænger overfor hinanden. En stærk 

modsætning.  

 

Billede 15 er det femte billede på Horus-vejen. Det fortæller os, at den, der ønsker 

at nå de højeste højder, også må være i stand til at gå igennem de dybeste 

dybder. Efter valget (billede 6) er mennesket en ensom, misforstået pilgrim 

(billedet 9), faldet i et fortvivlelsens lag (billede12) og må kæmpe mod falskhed og 

uretfærdighed, mod de åndelige kræfter, der fordrejer sandheden, og betager 

sjælene (billede 15). 

 

Ser du, det er Horus-vejen, for åndens vej er en vanskelig vej, men den ender i det 

reneste lys. Der er behov for falskhed og uretfærdighed for at udvikle den 
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dødeliges kærlighed til sandhed og retfærdighed. Enhver, der i ét liv har lidt under 

falskhed og uretfærdighed, vil i det næste have en stærk følelse for sandhed og 

retfærdighed. Således er Guddommens store plan for godt og ondt. Gå i fred og tak 

de himmelske.” 

 

Da den unge præst havde forladt hans krop den aften, og fløj med hans leder under 

nattehimlen, fortalte han ham: ”I dag skal du lære strømningerne i åndens rige at 

kende og møde Vogteren.” 

 

Den unge præst syntes, at de denne aften skyndte sig i en helt ny retning. Der var 

faktisk ingen retning. Det var noget helt andet. Skyer hobede sig op i mørket og 

dannede en dyb og smal dal, og i den unge præst noget, der indgød ham frygt og 

gru. 

 

”Alle, der kommer ind her,” sagde lederen, ”må møde Vogteren.” 

 

”Vogteren? Hvem er det?” 

 

”Han er et produkt af dine synder og fejltagelser i dit tidligere liv. Det er dig 

selv. Men se, der kommer han!” 

 

Den unge mand så ind i tågedalen. Fra tågen opstod der efterhånden en figur, et 

monster, deformt og frastødende, halvt mand, halvt mytiske dyr. De svulmende, 

monstrøse øjne så truende og fast på den unge præst. 

 

”Frygt ikke,” sagde lederen beroligende. ”Se roligt på ham. Jeg bliver hos dig.” 

 

En navnløs frygt, en rædsel han aldrig tidligere havde følt, overmandede ham. 

Uhyret forblev truende foran ham. Det var ganske nært. 

 

Lederen sagde, ”Du vil fra nu af altid se ham foran dig, vogteren, fordi du nu er en 

seer. Du skabte ham, men han vil være din Fader. Hver gang du vil noget slemt, 

tænke eller gøre noget urent, vil han svulme truende op, du vil grues og 

frygte. Men hver ren tanke, hver ædel, og uselviske handling vil påvirke og ændre 

ham og efterhånden vil han miste sin hæslighed, og blive en tydelig form af 

overnaturlig skønhed og derefter, til sidst, forene sig med dig, hans ophav, til ét 

væsen. Han var med dig tidligere, altid tæt på dig, men du kunne ikke se ham. Men 

nu vil du altid have ham i tankerne, som han går og står.” 
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Den unge præst gøs. De svævede højere op. Tågedalen forsvandt i dybet. Vogteren 

var ved siden af den unge mand, men det var på et andet plan, og kun den unge 

mand og lederen var synlig. De svævede højere. Gestalter fra endnu større pragt 

mødte dem i vid udstrækning, de udsendte lys. 

 

”Det er Ærkeenglene,” sagde lederen ærbødigt, ”dem, der hersker og leder 

nationers skæbne. Tusinder er deres tjenere: Det er dem, der påvirker herskerne i 

deres beslutninger og agitere for eller formilder folkemasserne som et hav.” 

 

Brusende tåge og bevidstløshed. Den unge præst vågnede i templet under 

ypperstepræstens kappe. 
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DET SEKSTENDE BILLEDE 

 
Guds hus. Ruin. Ødelæggelse. 

 

På den sekstende dag sagde ypperstepræsten: ”Det billede du står foran i dag, er 

ødelæggelse. Du ser et tårn, der bliver slået i stykker af lynet og bryder i brand. Fra 

øverste etage styrter den kronede bygherre ud af vinduet og falder med udstrakte 

arme til jorden. Kronen falder fra hans hoved. Dette billede er skabt, ligesom alle 

de andre, fra det forrige. For falskhed og uretfærdighed kan kun ødelæggelse 

forekomme. Med løgne og uretfærdighed kan man ikke bygge, kun ødelægge. 

 

Ødelæggelse (billede 16) er da også genspejlingen af billede 13, Død. Døden, 

adskillelsen af krop og sjæl, er først og fremmest ødelæggelse af kroppen, men 

også af de mange jordiske bånd og relationer. Det hænger overfor billede VII, som 

repræsenterer realiseringen af planerne for guddommelighed. Realisering og 

destruktion: to stærke modsætninger. 

 

Ødelæggelsen af tårnet ved det himmelske lyn fortæller os, at guddommelige 

domme er at bygge, menneskehænder bygge for deres egen ære og det 

ødelægges. Sådan er loven om Altet, og gælder til alle tider. Hvad folk bygger til 

deres egen forherligelse, om det er i religionens navn eller politisk, så vil det ikke 

holde. Den Evige vil ødelægge det, og en sekulær eller åndelig kronet bygherre og 
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ejer af tårnet vil blive styrtet fra højden af bygningen til jorden og hans krone vil 

fælde ham. 

 

En krone er den menneskelige erstatning for den manglende lederevne. På steder 

hvor den mangler vil strålende ånder sætte skinnende metal i stedet. Arbejde, min 

søn, ikke for din egen herlighed, men til gavn for din næste, til nytte for verdens 

udvikling og du opretter det varige og høster, hvad du har sået. Gå i fred!” 

 

Da den unge præst denne aften svævede med sin leder under nattehimlen, sagde 

han: ”I dag skal du se kræfterne i den hellige ild. Ilden i vores usynlige verden er, 

som alt andet her, et billede på noget lignende i den åndelige verden, hvor 

arketyper af alle ting og væsener, som vi ser her, er. Og original og kopi har altid 

den samme essens, de samme egenskaber. Derfor kan vi udlede typen af åndelig ild 

fra egenskaberne for den jordiske ild; Det skal også lyse og varme eller ødelægge 

og brænde. På billede 16 så du i morges den himmelske ild ødelægge menneskets 

arbejde; i aften skal du opleve den beroligende virkning af den åndelige ild for at få 

viden.” 

 

 

De steg højere og højere. Det syntes for den unge præst, da han fjernede sig fra 

jorden, som om han fik indtryk på et helt anden plan. Rum og tid forsvandt for 

ham, og det forekom ham, som om han var trådt ind i evigheden. Farver og former 

svævede, glitrede, glødede, og gled forbi ham og svandt bort i det fjerne. Først 

sagte, og så i stigende grad højere lød det omkring ham, hvor vældige bølger 

svingede harmonier i gang, skummede og brusede, for derefter at forøges i hastige, 

smerteforløsende overgang til en anden toneart og en anden pulserende rytme.. Og 

hver lyd var form og farve. Og hver lyd var ånd og mening ... ubeskrivelige og 

alligevel forståeligt ...” 

 

”Vi nærmer os ur-billedernes region, det store Mysterie,” sagde lederen ærbødigt. 

 

Foran dem rejste et bjerg sig, himmelstræbende.  

 

De svævede op.  

 

En højslette. Et tempel omgivet af en gård. I gården et stort alter af kampesten. En 

sti førte op ad. Træ var stablet derpå. I selve helligdommen et gyldent alter, hvorpå 
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røgelse glødede, dulmende og duftende. Tung røg steg op, og fyldt det høje rum. I 

baggrunden brændte og strålede et lys. 

 

Lederen pegede alvorligt på alteret, og den unge præst indså betydningen og sagde: 

”På alteret er et offer sandsynligvis brændt.” 

 

Lederen nikkede samstemmende: ”offerdyr lider døden snarere end 

overtræderen. Loven om stedfortrædelse. Hvad udleder du af det faktum, at 

offerdyret er brændt? ” 

 

”Jeg ser - - at det fysiske forgår,” svarede den unge præst tøvende. 

 

”Selvfølgelig er dette sandt, men det er ikke den vigtigste lære ved det store alter.” 

 

Den unge præst tav. Han vidste ikke, hvad han skulle sige. 

 

Så sagde præsten venligt: ”Den største sandhed alteret lærer os, er frivillighedens 

offer. At være klar til at ofre din personlighed, ved du allerede. Det er det store 

mysterium, som dette alter fortæller os; tilskyndelsen, styrken til at finde det, er 

kærlighed.” 

 

”Hvornår sker det?” 

 

”Øv dig i hverdagen, ofrer din vilje, din bekvemmelighed, dine fordele. Handel 

uselvisk så vil også for dig timen komme for det store offer. Selv den største vil 

ikke blive skånet. Og så vil det uvæsentlig i dig blive ødelagt. Dette er den rene 

virkning af ilden.” 

 

De var i helligdommen.  

 

Lederen sagde: ”Se røgelsen på det lille alter. Har det antændt sig selv? ” 

 

”Nej, - jeg tror ikke, - at det er tændt helt.”  

 

”Rigtigt - også du må bønfalde om, at ilden blusser op i dig.” 

 

”Hvilken ild?” 
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”Kærlighedens ild til mennesket, til Guddommen, til alle.”  

 

”Men - hvem tænder den?” 

 

”Ingen dødelig hånd.” 

 

”Hvem?” 

 

”Bønfald den himmelske! Den hellige gnist gløder og glimter i ethvert menneskes 

hjerte, selv dybt under aske og murbrokker. Bønfald den hellige vind, der puster til 

gløderne i ilden.” 

 

”Og så?” 

 

”Da vil også den himmelske røgelse i dig stige op i lovprisning og tilbedelse. Den 

ild vil også gøre det muligt for dig at stå op for andre, at gå i forbøn for de syge og 

overtræderne, og helbredende stråler vil strømme ud fra dine hænder.” 

 

Lederen pegede på lysestagen: ”Lys, den tredje og største virkning af ilden.”  

 

”Kan du se noget?” 

 

”Jeg ser! Jeg ser! ” 

 

”Hvad ser du?” 

 

”Jeg ser en hellig vej fra alter til alter og lysestagen; jeg går fra erkendelse til 

erkendelse. Forgængeligt og evigt lærer jeg at skelne - kærlighed ofrer sig, hellig 

ånde puster til gløderne og fra den dødeliges hjerte stiger røgelse op til 

guddommen og slutningen er lys, strålende lys, liv i lyset.” 

 

”Du har set rigtigt, det er vejen. – Kom nu”  

 

Tempel og bjerge var forsvundet. Lederen og den unge præst fløj, drevet af deres 

vilje, til jorden i det fjerne. I uendeligt rum, adskilt ved endeløse mellemrum, 

derefter kredsende solsystemer. Som brændende kugler kredsede planeterne 

omkring modersolen, der havde født dem. Der var utallige verdener der fortabte sig 

i afstandens tåger. 
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”De fremkom alle ved Ordet, det uudsigelige navn,” sagde lederen ærbødigt. De 

nærmede sig hastigt Jorden. 

 

Den unge præst følte han nu kunne stille et spørgsmål: ”Kan ukaldede også træde 

ind i lysets og åndens riget.” 

 

”Ja, på en kunstig måde, og kun i de lavere og mellemste klasser.” 

 

”Hvad er en kunstig måde?” 

 

”Der findes plantesafter hvor nydelsen er en midlertidig adskillelse, og ved hvilke 

mennesket kan komme i en tilstand der svarer til at sove, eller dø eller 

indvielse. Men det er et farligt spil.” 

 

 ”Hvordan?” 

 

”De indtryk er for stærke for den uforberedte, og derfor bliver han syg eller 

gal. Denne kunstige adskillelse af ånden fra kroppen ødelægger nervesystemets 

kræfter.” 

 

Tåge og følelsen af at falde ned i bundløse dybder. Den unge præst vågnede i 

helligdommen bag alteret. 
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DET SYTTENDE BILLEDE 

 
Håb. Forening. 

 

På den syttende dag talte ypperstepræsten således: ”Billede 17 hedder 

Menneskesjælens Videre Legemliggørelse til guddommelighed og repræsenterer 

den endelige afsked med vores planet, sjælens tilbagevendelse til verdenssjælen, til 

guddommelighed. Du ser her igen Jomfruen, som du allerede har set på væggen og 

billede 14. Hun bærer den samme hat med tegn på den himmelske harmoni, tegnet 

for uendelighed, og betyder den guddommelige Balance. Hun gør dog noget andet 

end på billedet 14. I stedet for at hælde indholdet af sølv karret i det gyldne kar, 

lader hun indholdet fra begge kar flyde ud i det uendelige hav, hvis bølger er ved 

hendes fødder. At ét kars indhold ikke længere hældes i et anden, betyder 

reinkarnationerne er kommet til en ende. Skolen er ikke længere nødvendigt. Den 

studerende har lært, hvad han kunne lære i denne klasse på vores planet. Han har 

nået modenhed. Han vil nu blive overført til en anden klasse. Han forener sig, 

løsriver sig fra alle jordiske ting, alt forgængeligt, og overgiver sig til guddommen, 

til højere aktiviteter, der skal udføres på et højere plan, måske på en anden stjerne 

for kortere eller længere tid i guddommens skød. 

 

I symbolerne på dette billede ser vi klare henvisninger til overførsel af studerende 

fra en klasse til en anden. Til højre for Jomfruen står et træ, hvorfra en fugl er ved 
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at flyve væk. Den repræsenterer sjælen, der forlader jorden, for aldrig mere at 

vende tilbage. 

 

Øverst til venstre i billedet, kan du se syv stjerner, hvoraf den ene er særlig 

stor; Den fremhæves for at vise ham åndens fremtidige livssfære og understreger, 

at i henhold til alt dette, er hans stjerne særlig stor og vigtig som den fremtidige 

placering for jordens frelste ånder. 

 

Du har i dag skuet i det store fjerne, min søn. Gå i fred og tak guddommen.” 

 

Silende regn, der i Ægypten er noget meget sjældent, trommede om aftenen ned på 

templets tage, og vendte palmekronernes blade, dannede små søer og vandløb på 

fliserne i gården. Den unge præst forlod hans krop. Hans leder var som altid ved 

hans side.  

 

”I dag har vi en lang rejse foran os,” sagde lederen. 

 

Det regnede, men regnen kunne ikke røre ånden. Dråberne faldt gennem dem som 

hagl gennem tågestriber. 

 

”Vi er på et andet plan,” sagde lederen. 

 

De fløj op, stejlt op. De så Jorden som en fjern stjerne, der gradvist svandt bort fra 

deres syn. De fløj forbi utallige sole, som havde planeter, majestætisk tiltrukket i 

deres usynlige baner. Himmellegemerne lyste i forskellige farver i overvældende 

styrke og henrivende skønhed. 

 

”De skyldes alle Guddommens vilje og visdom, som omsætter sin styrke. Fra 

styrke, frembringes bevægelse og fra det lynnedslag, ild. Først kredser sole, 

usynligt for mennesket, på det åndelige plan; så fortættes de til stof, og 

astrologerne og vismændene opdager nye stjerner. De fortættes mere og mere over 

millioner af år til stof, og så den store kurve gennem åndeliggørelse og til et højere 

plan af åndelighed. Det er på samme måde som vores ånd bare i det store.” 

 

Den unge præst ville gerne besøge den ene eller den anden af disse storslåede 

stjerner og spørge lederen om deres indbyggere; men det var ikke givet til ham, han 

kunne stille spørgsmål, men han kunne ikke finde ord til at gøre det.  
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”Det er endnu for tidligt,” sagde lederen, der havde læst hans indre tanker, ”alt i 

rette tid.” 

 

Den unge præst indså, at han endnu ikke havde modenhed nok til et sådant besøg, 

at han endnu ikke var klar til at modtage sådanne indtryk. Hastigheden, hvormed 

de fløj op, mangedobledes ved lederens kraftfulde vilje. Det syntes for den unge 

præst, som om de bare skød op i luften. Sole og de voksende, kredsende planeter 

glødede foran dem, slukkedes, falmede og forsvandt. 

 

”Se dig omkring.” Pludselig stoppet lederen 

  

Den unge præst så, som var hans øjne på ny blevet åbnet indad. Han så på ny. Hvor 

han tidligere havde set ind i det mindste individuelle liv, i vandskabningers liv, der 

kæmpede og spiste, elskede hinanden og formeredes, så han nu personlige liv som i 

en helhed. Solsystemerne syntes at være familier for ham. De enkelte stjerner viste 

sig for ham, som store guddommelige levende væsener, der bevidst om deres kraft 

ville vise deres baner. Det forekom ham også, der var en aftale mellem dem for at 

undgå kollisioner. Han så himmellegemernes høj- og lavvande og indså, at det var 

deres puls. Han så ildsprudlende bjerge, der rystede deres omgivende miljø og 

dækkede det med lava og aske, og han indså, at disse udbrud var affaldsprocesser 

hos disse gigantiske legemer. Han så påvirkningerne af planeterne, deres 

udstrålinger; de klingede, men det var ikke jordiske toner, de udstrålede farve, men 

det var åndelige farver. Det enestående ved hvert af disse himmellegemer afslørede 

sig selv i disse farvede lydbølger. Udstrålingerne fra nogle planeter lød harmonisk 

sammen og dannede smukke, tilfredsstillende akkorder, andre var utilfreds, onde, 

fordi der eksisterede mislyde. Og lederen sagde:  

 

”Menneskenes skæbner er afhængige af de planetariske harmonier og 

disharmonier. Det er derfor man kan sige, at den dødeliges jordiske tilværelse er 

skrevet i stjernerne. Det er dem, der skaber glæde og smerte, lykke og lidelse i 

folks liv. Hver fødselstidspunkt er under en bestemt akkord, en himmelske 

indflydelse der er samstemt med et menneskebarn. Et mennesket er, alt efter 

hvordan det er justeret med disse toner. Så stjernerne løber i deres evige baner og 

mennesket falder kontinuerligt under forskellige påvirkninger. Klinger de med dens 

grundlæggende akkord i harmoni, føler han sig godt tilpas, og det han gør 

lykkes; ved disharmoniske påvirkninger, som er i åbenlys kontrast til dens 

grundlæggende akkord, føler han sig nedslået og forstyrret og han møder modgang 

og sorg. På sådanne tidspunkter er intet muligt, og mange bliver fortvivlede, hvis 
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ikke de kender til Guddommens godhed og dens vidunderlige plan. Det er derfor, 

de vise mænd, astrologerne, har ret til at sige, at stjernehimlen er en bog, hvor 

guddommen får lov til at læse livshistorier op for menneskene. Men nok for i dag.” 

 

Lederen tog om den unge præst. De fløj ned i uendelig dybde. Den unge præst 

besvimede. Et ryk, og han vågnede op i hans krop, bag alteret i templet. 
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DET ATTENDE BILLEDE 

 
Kaos. Lidenskab. 

 

På den attende dag talte ypperstepræsten således: "Billedet, du står foran i dag, er 

Kaos, Lidenskab. Det har nummer 18. Du ser i halvmånens lys et bjerg, som har to 

tårne. En sti med nogle sving fører op til dem. Den fører forbi et sumpet vandhul, 

hvorfra der kravler en krebs op. En hund og en ulv hyler mod månen.  

 

Bemærkelsesværdigt er det forhold, som dette billede står i forhold til andre. Det er 

en afspejling af billedet 15, Løgnen. Og det ser vi også i menneskenes liv. Fra 

falskhed og uretfærdighed kan kun kaos og anarki opstå. Ve dem, der gennem 

løfter frigør mængdens lidenskaber. De skaber ødelæggelse og tusinder følger dem 

sidst. 

 

Billede 18 hænger overfor billedet 5, Forståelse, Myndighed. Også i denne 

position, finder vi overalt i billederne i Thoths bog en bevidst kontrast mellem de 

modstående billeder. Her lidenskab, der ånd. Her kaos, der myndighed. De højere 

folkeslag og individer kan, jo mindre de bliver revet med af deres følelser og 

lidenskaber, handle i overensstemmelse med deres forståelse. 

 

”Gennem lidenskab synker menneskene ned i kaos og elendighed,” er 

Ypperstepræstens visdomsord til hans disciple på billede 5. På billede 18 hyler det 

uforstandige dyr, drevet af en ubestemt følelse, op mod månen, det døde legeme, 
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som ikke har sit et lys. Og dermed bliver denne udvikling ikke ført videre, men 

snarere stoppet, og krebsen bliver skubbet tilbage til dammen, af en retrograd kraft. 

 

Billede 18 er det sjette billede på Horus-vejen, åndens vej, hvor mennesket stilles 

foran et valg, (billede 6), og hvis han vælger rigtigt, og pilgrimmen (billedet 9), 

lader ham bestå prøven (billede 12) med at bekæmpe løgne og uretfærdighed 

(billede 15), passerer han gennem lidenskabernes kaos (billede 18), før det lykkes 

ham at nå Gud (billede 21). Hav mistro til dine følelser, min søn, hersk over dem, 

og lad ikke dem herske over dig. Følelserne er gode tjenere, men tåbelige 

prinser. Gå i fred.” 

 

Den aften, da den unge mand havde sluppet sin krop, sagde lederen til ham: ”I dag 

skal du få indsigt i drømmenes rige. Se nu på din egen sovende krop. Den 

tænkende, ledende, fuldendte mester, din ånd, har forladt kroppen, og som du kan 

se, bringer hjernen nu på en måde gamle vanemæssige tanker og ideer ud, men, 

fordi den væsentligste årsag mangler, er billederne ulogiske tankeprocesser uden 

sammenhænge, Din hjerne arbejder videre med ideer og begreber, som den 

pågældende dag eller tidligere har beskæftiget sig med, og resultatet er, at de 

logiske love ikke har forrang, men kaos og uklare fornemmelser. Således lever 

mennesket et dobbeltliv under søvnen. Hans ånd oplever det virkelige. Men hans 

hjerne bobler af alle former for nonsens. Derfor har både dem der hævder, at 

drømme er nonsens og ingenting betyder ret, såvel som dem, der siger, at der er 

guddommelige åbenbaringer i dem. 

 

Du ved, at der på tærsklen mellem de synlige og usynlige riger er et slør. Hver 

gang vi krydser grænsen, falder vi enten i søvn eller vi er i den anden verden, og 

når du vågner op, ligger der et slør af glemsel over vores hukommelse og vi har 

glemt det. Når vi falder i søvn, glemmer vi hverdagens problemer og sorger, og når 

vi vågner op, glemmer vi normalt, hvad vi drømte. Såvel det, som vores ånd 

oplevede i den usynlige verden, som de fleste af de tåbelige ting, der er skabt af 

vores hjerne, fjerner hukommelsen. 

 

Kun ved særlige øvelser styrkes tankedisciplinen, og vi kan nå dertil, at vi 

ignorerer vores hjernes tåbelige drømme, for at blive mindet om, hvad vores ånd 

oplevede i den virkelige, den åndelige verden, på det sande livets plan. Det er ikke 

førend vi har trænet vores hukommelse gennem disse øvelser, at vi i den virkelige, 

den usynlige verden, til tider kan huske den ene eller anden natlig oplevelse. Men 

det sker kun, når den pågældende oplevelse er så alvorlig, at den præger vores 
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erindringer så dybt på en meget speciel måde, at den ikke kan udslettes, eller 

sløres, når tærsklen overskrides. Og følg nu mig, vi stadig har en meget lang rejse 

forude.” 

 

Med tankens hast, der overgår lynets og lysets, skød de to ånder gennem det 

uendelige rum. Solsystem efter solsystem forsvandt, knapt synligt, bag dem i 

mørket. Så! Foran dem stod en enorm væg til det uendelige. I denne væg var der 

utallige små celler, ligesom en kæmpe bikube. 

 

”Ethvert menneske, enhver ånd,” sagde lederen, ”har her sin celle, hvori alt er 

udtaget og bestemt, hvad han føler, hvad han siger og hvad han gør. Alle 

mennesker har sin egen akkord og med denne akkord er hans celle indsat her. Hans 

akkord er som en nøgle til ham. Alt som mennesket gør, siger eller lider, stemmer 

her i klang hans akkord an. Og på denne akkord reagerer kun denne ene celle og 

registrerer alt i den mest fuldkomne sandhed. Det er livets bøger. Her kan du også, 

når du har opnået modenhed dertil, slå op, hvad du tidligere har været eller endda 

om en fortidens ånd, du er interesseret i at få kastet lys over. Du kan også bladre i 

fortidens bøger her, ifølge visse love, og drage konklusioner om fremtiden for din 

ånd. Og nu tilbage til helligdommen.” 

 

En falden gennem uendeligt rum. Svimmelhed og bevidstløshed. Den unge præst 

vågnede i hans krop under ypperstepræstens kappe. 
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DET NITTENDE BILLEDE 

 
Fuld af liv. 

 

På den nittende dag talte ypperstepræsten således: ”Billedet du står foran hedder 

Osiris’ Sol. Det betyder fuld af liv. Det er det sidste på Osiris-vejen, det vil sige 

tanke-forbindelsen af ideer, som begynder med det første billede, og fortsætter 

gennem hvert tredje billede i hele Thoths Bog. 

 

Der er tre sådanne veje. Osiris-vejen, der, som allerede nævnt, begynder med det 

første billede; Isis-vejen, som begynder med det andet billede, og Horus-vejen, 

åndens vej, der begynder med det tredje billede. Alle disse veje går i det samme 

system fra tredje til tredje billede. 

 

Vi er nu i stand til at læse Osiris-vejens budskab, og det lyder: Gud (billede I) 

fuldfører ved love (billede 4), sine planer (billede 7), han leder Kosmos og os 

gennem livets hjuls omdrejninger (billede 10) - gennem død (billede 13) og 

ødelæggelse (billede 16) - til fuldt liv (billede 19). 

 

Men jeg er nødt til at påpege, at på Osiris-vejen er det ikke blot indholdet af de 

enkelte billeder der hænger sammen med hverandre; alle peger de også tilbage på 
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det første billede, for alle billederne har tillige en matematisk sammenhæng med 

tallene på hver vej i et mystisk matematisk forhold. Alle billederne på Osiris-vejen 

peger ved deres tal tilbage på det første billede. Der er nu tid til at introducere dig 

for nogle af mysterierne i vores hellige matematik. 

 

Hvert tal har, foruden sin almindelige værdi, også en mere hemmelig der afslører 

deres dybere forbindelser. For at finde denne iboende værdi, bruger vi den 

hemmelige reduktion og tilføjelse. Den hemmelige reduktion er, at du lægger de 

enkelte cifre i et tal sammen; resultatet repræsenterer den hemmelige værdi af 

tallet. Så det vil sige, at den hemmelige værdi af 12 er 3, fordi 1+2=3.  

 

Tilføjelsen består deri, at man lægger alle tal sammen der går forud for det; et 

eksempel: den hemmelige værdi af 12 er 3, fordi 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 

=78. Vi reducerer 7+8=15; og 15 er 1+5=6. Men 6 er imidlertid ved hemmelig 

sammenlægning 1+2+3+4+5+6=21; og 21 er 2+1=3. Således kommer vi på begge 

måder ved den hemmelige matematik til de samme resultater. 

 

Nu vil vi anvende disse metoder på tallene for vores billeder.  

 

Lyt til mig:  

 

Det fjerde billede på Osiris-vejen (10) viser også det første billede og det står også 

i magisk forbindelse med det. For 1+2+3+4=10. Men 10 er ved magiske reduktion 

1+0=1. Således bliver du af billede IV vist tilbage til billedet I. Billede 4, Loven, 

har sin oprindelse i Gud, billede 1. 

 

Lad os nu tage billedet 7 og gøre det på samme måde: 1+2+3+4+5+6+7=28. 28 er, 

ud over det magiske, også 2+8=10. 10 er 1+0=1. Vi ser på denne måde, at det 

tredje billede på Osiris-vejen, Vognen, på grund af dette også er det første (billede 

1). Det betyder: realiseringen af hans evolutionsplaner (billede 7) er Guds sag 

(billede 1). 

 

Nu tager vi det fjerde billede på Osiris-vejen, det tiende i billederækken. 1+2 

+3+4+5+6+7+8+9+10=55. Men 55 er 5+5 = 10, og 10 er 1+0=1 Således viser 

billede 10, Livets Hjul, tilbage til det første billede, det vil sige, at forandringen i 

den enkeltes liv og et folkeslags liv, og alle tings omdrejninger ledes tilbage af 

Gud. Tager vi nu det trettende billede, den femte på Osiris-vejen, Døden. 
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1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91; men 91 er 9+1=10 og 10 er 1+0=1. Så 

ødelæggelse af menneskelige værker (billede 16) kan henføres til Gud. 

 

Og nu det sidste og syvende billede på Osiris-vejen der repræsenterer udviklingen 

af kosmos, det nittende i vores billedgalleri, Fuldt Liv.  1+2+3+4+5+6+7+8 +9+10 

+11+12+13+14+15+16+17+18+19=190. Et hundrede halvfems, og 1+9+0=10. Ti 

1+0=1. Så livet har sin oprindelse i Gud. Han er livet. 

 

Vi ser nu på billedet: du ser et blomstrende plateau over hvilken solen skinner, en 

rytter rider frem på en hvid hest. Det betyder, at vi som skaberen, som lovgivere og 

opretholderen, i triumf og virkeliggørelse, hersker over liv og død, som den, der 

sender lynet for at ødelægge de tidligere billeder vi har set og nu, med 

kærlighedens banner i hånden, hjælper den fulde levetid til sejr. 

 

Billede 19 hænger overfor billede 6, Loven. Her er en fin kontrast til den modsatte 

vægs malerier. På billede 6 har Farao et scepter i hånden. På billede 19 ser du den 

store giver af liv, solen, herskeren over livet på vores planet. Dens utallige stråler 

er lige så mange scepter, som derefter frembringer liv og love, der opstår, hvor 

strålerne falder. Og gå nu i fred, timen for din oplysning er kommet.” 

 

Da den unge præst lagde sig til at sove den nat i helligdommen med 

ypperstepræstens ord i tankerne og havde forladt sit stoflige hylster, bemærkede 

han, at også ypperstepræst svævede i sin åndelige krop ved siden af ham foruden 

hans leder. 

 

”Vi vil i dag betræde den guddommelige plan,” sagde lederen. ”Osiris’ sol vil lyse 

for dig.” 

 

Svimmelhed og bevidstløshed ramte ånden i den unge præst, og han vågnede op på 

et tredje plan, et anden plan. Skinnende lys omgav ham. 

 

”Himlens porte er åbne,” sagde ypperstepræsten. 

 

”Og mennesket er lydigt genfødt i dødlignende søvn,” tilføjede lederen. 

 

”Her kan i sandhed intet urent findes,” tænkte den unge præst. 

 



86 

 

Stor fred herskede der og en stærk treklang tonede, kraftfuld, kontinuerligt. Det var 

anderledes end i den synlige verden, men det var også meget forskellig fra de 

tidligere regioner i de åndelige verdener de havde besøgt. Mange ånder svævede 

omkring dem. De fleste lysende og oplyste vidt omkring. Mørke, grimme farver 

manglede fuldstændigt, alt skinnede, udstrålede en lød i skønhed og 

herlighed. Blandt de strålende ånder var én bevægelse mærkbar. De stræbte alle 

mod et center. Den unge præst og hans leder fulgte strømmen. Lyset blev mere 

strålende, skinnende, forstærket.  

 

Den unge præst blev tilbage. 

 

”Jeg kan ikke udholde det, lyset er for stærkt.” 

 

”Senere vil du være i stand til at udholde det, når du bliver mere moden og 

udviklet,” sagde lederen. 

 

”Vent her på os,” formanede ypperstepræsten, ”og se efter os.” 

 

Den unge præst blev ladt tilbage. Han så lederen og ypperstepræsten blandes med 

utallige andre ånder, og fortsætte med at svæve i lyset, mod centret. Han forsøgte at 

se på dette center. Efter nogen tid, forekom det ham, som om han opfattede det 

blændende lys omgivet af en menneskelig figur. Han havde i det øjeblik, aldrig 

tidligere mærket en sådan følelse af lykke og glæde. Han følte sig overøst med 

kærlighed og velvilje og svævede igennem og kunne ikke andet end bøje hovedet i 

tilbedelse og taksigelse. Da han rejste sig, var lederen og ypperstepræsten ved siden 

af ham. Deres ansigter lyste som om de var forvandlede. Også på dem, hvilede der 

en afspejling af noget smukt, herligt, ikke tidligere skuet.  

 

De sagde ikke et ord.  

 

De tog af sted og musikken i deres hjerter tonede ud. De stræbte mod Jorden. De så 

den hellige strøm gennemstrømme det sovende Land. Den hellige, store by lå under 

dem. 

 

Svimmelhed og bevidstløshed. Den unge præst vågnede i Helligdommen under 

ypperstepræstens kappe. Over hans ansigt var der nu ligesom en lysende glød. 
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”Han har set Osiris’ sol,” sagde en præst stille til den anden, da han den næste gik 

forbi dem. 
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DET TYVENDE BILLEDE 

 
Udødelighed. 

 

På tyvendedagen talte ypperstepræsten således: ”Du står i dag føran billedet der 

hedder Udødelighed. Du ser en gudernes budbringer, der står og blæser i en 

trompet på en sky. Fra grave stiger mænd og kvinder op med opstrakte arme. De 

repræsenterer menneskeheden, der omsider vender ryggen til graven, døden. De 

glædes over trompetens glade lyd. For Begyndelsen til en ny æra, udødelighed, 

vises dem. Ingen død mere, ikke mere sygdom, krig og uretfærdighed vil 

forsvinde.  

 

Billede 20 skyldes billede 19, som viser, at fra det fyldte, guddommelige liv opstår 

udødelighed, ved fuldkommen sundhed kan sygdom simpelthen ikke eksistere. 

 

Min søn, du står i dag for enden af Isis-vejen i Thoths Bog. Du kan nu skue ud over 

din udvikling. Når du har lært af hellige bøger og efter at have fået løfterne, vil 

porten til den usynlige verden blive åbnet for dig (billede 2), og du får mundtlig 

instruktion, som det er blevet bekræftet for dig. (billede 5). Du er blevet vejet af 

uvildige dommere, og har erkendt sandheden (billede 8). Du har dermed fået mod 

og magiske kræfter, og de onde kræfter kan ikke længere kue dig (billede 14), og 

du har heller ikke længere behov for de jordiske loves skoler, og er blevet fri fra 
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loven, og skal ikke vende tilbage til jorden igen. Du har begivet dig mod 

Guddommen, er blevet sat i forbindelse med den, er steget op i den (billede 17) og 

til sidst opnået udødelighed (billede 20). Hvad der blev dig lovet i starten, har du 

modtaget. Dørene til de usete verdener står åben foran dig. Du må se bag 

forhænget. 

 

Også Isis-vejen, der begynder med billede 2, fremviser en lignende forbindelse af 

tal med hinanden, og ligesom Osiris-vejen fortolker den alle tallene på hver andet 

billede, men kun hvert tredje. Dette antydede, at erfaringerne fra bøger ikke er det 

vigtigste, men opstigningen bæres af Ånden. Denne kendsgerning får vi også 

matematisk bekræftet. 

 

Den hemmelige værdi af det første billede på Isis-vejen er nemlig tre, fordi 1+2 er 

3. Tre er Ånden. Tre er også lig med 1+2+3, nemlig 6. Og billede 6 er 

kærlighed. Seks er også lig med 1+2+3+4+5+6=21. Billede 21 betyder ”Gud alt i 

alt.” Men enogtyve er 2+1=3. Vi ser, at den hemmelige værdi af 2 faktisk er 3. 

 

Lad os nu tage det andet billede på Isis-vejen, det femte billede i galleriet. Vi 

lægger sammen: 1+2+3+4+5=15. Men femten er 1+5=6. Den hemmelige værdi af 

seks er 1+2+3+4+5+6=21. Enogtyve er lig med 2+1=3. Således er også det femte 

billede matematisk det tredje billede, med en afstikker gennem billede 15, som 

repræsenterer falskhed og uretfærdighed. Det er den mundtlige instruktion, og som 

forklarer eksistensen af uretfærdighed og essensen af løgn. I den mundtlige 

instruktion fortæller tallene os de ord, som ånden skal gøre levende. 

 

Det tredje billede på Isis-vejen er det ottende i billedgalleriet. Dette billede er en 

undtagelse, da det ikke direkte på væggen hører til tre, ånden, men til billede 9, 

Pilgrimmen. Vi lægger sammen: 1+2+3+4+5+6+7+8=36. Seksogtredive, men 3+6 

er 9. Ni har imidlertid den hemmelige værdi på 45, fordi 1+2+3+4+5+6+ 

7+8+9=45. Femogfyrre, som er lig med 4+5=9. Du ser vi har fået en cirkel, hvorfra 

ingen flugt er mulig. Antydninger af billede 8 (sandheden) i billede 9 (pilgrimmen) 

fortæller os; kend sandheden gør os til pilgrimme, eller det er sandheden, den 

uigenkaldelige sandhed, at vi er pilgrimme her. 

 

Tag nu det fjerde billede på Isis-vejen, det ellevte i vores galleri, der repræsenterer 

mod og magiske kræfter. Mod og magiske kræfter er Åndens frugter, fordi billede 

11 angiver, som vi skal se, al den klarhed der er i billedet 3. Vi lægger først 
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sammen: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1=66. Seksogtres, som er lig med 6+6=12. 

Tolv, som er lig med 1+2=3. Det er det samme med billede 9 som med billede 3. 

 

Lad os nu tage det femte billede på Isis-vejen, det fjortende i vores 

billedgalleri. Det betyder reinkarnation og har også matematisk forhold med billede 

3, åndens tilbagevenden. Vi lægger sammen: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+ 

13+14=105. Et hundrede fem, men er 1+0+5=6. Seks er lig med 1+2+3+4 

+5+6=21. Enogtyve er lig med 2+1=3. Tallene fortæller os her, at der er en ånd, der 

frembringer reinkarnationer og designer dem. 

 

Tag nu det sjette billede på Isis-vejen, det syttende billede i vores billedgalleri, der 

repræsenterer foreningen af sjælen med Gud. Dette billede peger hen på billede 9, 

pilgrimmen og fortæller os, at den endelige forening med Gud er målet for vores 

pilgrimsfærd. Og nu lægger vi sammen: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 

+14+15+16+17=153. Et hundrede og tre og halvtreds er lig med 1+5+3=9. Ni er lig 

med 45, som vi tidligere har set og 45 er igen lig med ni. Atter cirklen hvorfra man 

ikke kan undslippe. Og så har billede 17 (Håb, Forening) stor lighed med billedet 

9, pilgrimmen, så pilgrimmen er sikker på med Guds kraft at opnår forening med 

Gud. 

 

Lad os nu tage det tyvende billede, vores billede i dag, udødelighed, som er det 

syvende og sidste billede på Isis-vejen. Også dette peger på væggen direkte hen til 

tre. Vi lægger sammen: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+ 

18+19+20=210. To hundrede og ti, som er lig med 2+1+0=3. Det er udødelighed, 

og frugten af arbejdet er Ånden. Det var lærdommen om Isis-vejen. Gå nu i fred og 

kom tilbage i aften.” 

 

Det var nat. Den unge præst’ ånd svævede med sin leder gennem den sovende by. 

 

Lederen sagde, ”Du skal i dag få indsigt i de himmelske hierarkier. Kom!” 

 

De fløj op, gennem endeløse rum. De nærmede sig ur-billedernes region, der var 

opstået ved Guddommens vilje og visdom, som havde besluttet verdens skabelse 

og udviklingen af universet. Den unge præst oplevede et enormt bjerg foran sig, 

som, stablet i syv trin, som hvert dannede et stort plateau i området. 

 

Lederen sagde: ”Det er de magtfuldes trin, den der ved og ser, de der vil og kan, og 

kan lede og elske, adlyde og tjene. På det første niveau er de ånder, som vi kalder 
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ledere, som føres sammen med det enkelte menneskes ånd for at vejlede ham 

gennem alle hans liv. De er talrige. De skinner, tjener, beskytter og elsker.  

 

På det andet trin finder du de magtfulde, der leder nationers skæbne, har 

indflydelse på et folks sjæl. De står os endnu fjernere, men de skinner på os, mere 

kraftfuld og fulde af lys, fordi de er uendelig meget større og mere strålende end 

ånderne på det første trin, og leder de enkelte menneske ånder. Ligesom ånderne på 

det første trin, leder og beskytter de mennesker, skridt for skridt som usynlige 

tråde, leder de dem og lader dem høste hvad de har sået, og således gør samme som 

ånderne på det andet trin med folkeslag. Også de instrueret, påvirket, mennesker til 

dygtighed, så de bære konsekvenserne af deres beslutninger, så de høster hvad de 

har sået, så der overalt vil være retfærdighed.  

 

Så er den store omvælter af politiske forhold på jorden. Forårsaget af en ånd fra det 

tredje trin, som den mægtige, der observerede udvikling af hele menneskeheden, 

dirigerer, kontroller og skaber det til for, at blive afgjort mellem ånderne på 

relationernes og stemningernes scene, som så udspiller sig på jorden i nationernes 

relationer. Så krigene begynder altid først på det usynlige plan, som påvirker folk.” 

 

”Men hvis folk og nationer,” sagde den unge præst, ”uden deres vilje blive påvirket 

af højere væsener til venskab eller fjendskab, hvor er så deres ansvar?” 

 

”Ansvaret er der. Deres vilje er fri. De bestemmer selv deres skæbne alt efter det de 

vælger. Men så er ingen flugt mulig; hvad de såede, må de høste. Den højere 

anvendelse udøver, i vidunderligt samarbejde, kun deres magt og indflydelse, ikke 

til såning, men kun til høsten. Loven om årsag og virkning er evig.  

 

Og se nu på ånderne fra tredje trin, de er smukkere, endnu mere magtfulde end dem 

på den andet trin. Lyset fra dem stråler, den glinsende glød der omgiver dem, 

strækker sig meget længere. Hver af dem er skytsånd for en planet og hersker over 

dens udvikling og spiritualitet, og på samme tid dens skæbne og indbyggernes 

udvikling.  Samtidig med stjernerne, hvis indbyggere nærer højere tilstande af 

væren.  

 

Se nu på fjerde trin. Endnu større herlighed, en næsten ubærlig pragt omkranser og 

stråler omkring den mægtige. I uendelige rum kredser millioner af sole, og om hver 

kredser en række planeter. Disse solsystemer er hver en helhed i sig selv, har en 
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familie eller et land; de beherskes af et ophøjet væsen, der har sæde på en sol og 

beliver solen.  

 

De følgende trin, femte, sjette og syvende er i stadig stærkere forhold underordnet 

endnu mere herlige, mere kraftfulde ånder, der ser meget mere af det 

guddommelige og tilbagestråler det. Om deres visdom og magt, kan vi få en 

forestilling, men vi kan ikke nærme os dem. De er blevet guder fordi de er tæt på 

Gud. Det sjette og syvende trin af ånder ser altid Osiris-solen. Nok for i dag.” 

 

Svimmelhed og bevidstløshed. Den unge præst vågnede i templet bag alteret. 
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DET ENOGTYVENDE BILLEDE 

 
Gud skabte alt. 

 

På den enogtyvende dag talte ypperstepræstens således: ”Du står i dag foran det 

enogtyvende billede. Det har titlen: ”Gud er alt i alt.” Billede 1 viste dig 

begyndelsen til skabelsen, at alt udgår på Skaberens befaling. Så strømmer det ud 

ligesom billederne i Thoths Bog, gennem tid og rum og evighed, og vender til sidst 

tilbage til sin begyndelse, så Gud er alt i alt igen. Billede 21 lukker cirklen. Alt er 

stilhed og nat. 

 

Du ser en ung pige, den samme som du har set på billederne 11, 14 og 17, i hellig 

dans på en symbolsk måde. Hendes arme danner den hellige trekant med sine 

spidser; fødderne krydser hinanden. Trekanten over firkanten, som du så på billede 

4 og vist på billedet 12, vendte omvendt som en dissonans for dig, og viste den 

trekant der kunne ses på billede 7 som firkant, men er nu i den rigtige position på 

billede 21 og vendt tilbage til harmoni. 

 

Et slør omkranser den ungdommelige figur. En krans af blomster omgiver hende 

som rammen på et billede. Denne omkreds, der omgiver trekanten over firkanten, 

gentager sig nu igen i slutningen af Thoths Bog, den store, evige sandhed: Gud 

behersker sin skabelse evigt. 
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I de fire hjørner af billeder ser du repræsentanter for de fire højere ånder som ørn, 

løve, tyr og et menneskeligt hoved. Menneskets hoved fortæller dig, at du også har 

din plads der. 

 

Også du er kaldet til den højeste position mellem styrkens, modets, og videns 

ånder, og du skal lære at være tavs. Men over alle disse ånder, som er tættere på 

Guddommen, står de elskendes cirkel, angivet ved Rosenkransen, som omkranser 

pigen vi allerede har mødt på billede 11. 

 

Billede 21 er også det sidste billede på Horus-vejen, åndens vej, som vi nu er i 

stand til at læse: Ånden, hvis mål er de højeste højder, hvor kun ørnen kan komme 

(billede 3), stiller mennesker overfor valget (billede 6). Vælger han rigtigt, klogt, 

bliver han en ensom mand, en pilgrim, der vender sig bort fra verden og begiver sig 

på vej gennem ørkenen (billede 9). Den ensomhed bygger på gruopvækkende 

prøver, hvor alt viser sig forkert og håbløst (billede 12). Pilgrimmen skal møde 

uretfærdighed for at kunne bekæmpe den (billede 15) men også for at kæmpe sig 

gennem lidenskabernes kaos (billede 18), før den totale fred og oplysthed, før 

foreningen kommer, at blive ét med Gud (billede 21). 

 

Men selv matematisk hænger billeder på Horus-vejen vidunderligt sammen. Horus-

vejen er åndens vej, som kødet har dræbt i os. Det første billede på Horus-vejen, 

det tredje billede i vores række af billeder, viser os ørnen, den sol søgende 

svævende konge over luftrummet. Den hemmelige værdi af tre er seks 

(1+2+3=6). Ånden (billede 3) instruerer os til at elske (billede 6). Den hemmelige 

værdi af seks er 21, som vi allerede kender. Men billede 21 er ”Gud alt i alt,” og 

den hemmelige værdi af 21 er tre. Så vi har en vidunderlig cirkel og læser: Ånden 

er kærlighed. Kærlighed er ”Gud alt i alt”. ”Gud alt i alt” er ånd. 

 

Lad mig nu fortælle om tallene i det andet billede på Horus-vejen, det sjette billede 

i vores billedrække. Vi lægger først sammen: 1+2+3+4+5+6=21. Enogtyve som er 

2+1=3. Vi er igen i den hellige cirkel; 3 er 6, og 6 er 21 og 21 er 3 eller udtrykker 

snarere: Ånden (billede 3) er kærligheden (billede 6). Kærlighed er Gud (billede 

21) og Gud (billedet 21) er ånden (billede 3).  

 

Det tredje billede på Horus-vejen er det niende billede i vores billedrække. Vi 

lægger sammen: 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45. Femogfyrre, som er 4+5=9. Men 9 er 
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et ulige tal, der kun henviser til sig selv. Pilgrimsfærden er i sig selv objektiv. Han 

tænker kun på sin afslutning. Han lader alle øvrige besiddelser tilbage. 

 

Lad os nu se på det fjerde billede på Horus-vejen, Prøven, det tolvte i vores række 

af billeder.  

 

Vi gør det samme: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78. Otte og halvfjerds er lig 

med 7+8=15. Femten er imidlertid lig med 1+5=6. Seks som er lig med 

1+2+3+4+5+6=21. Og enogtyve er 2+1=3. Billede 10 viser os således hen til 

billederne 15, 6, 21 og 3. Billede 6 skabte billede 12 det vil sige, at billede 3 i ord 

siger, prøve, billede 12, gennem falskhed og uretfærdighed, skal du gå gennem 

billede 15 til viden om kærlighed, billede 6, til Gud, billede 9, ånden, billede 3. 

Betragt nu det femte billede på Horus-vejen, det femtende i vores billedrække.  

 

Vi lægger 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 sammen og det er 120. Et 

hundrede og tyve er lig med 1+2+0=3. Det er ånden (billede 3) der vil lede os i 

kampen mod falskhed og uretfærdighed (billede 15), hvorved vi modigt bør 

modtage sansernes udøvelse. 

 

Se nu på det sjette billede på Horus-vejen, det attende i vores række af billeder.  

 

Vi lægger sammen: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18=171. 

Et hundrede og en og halvfjerds, som er 1+7=1+9. Ni er, som vi så, et tal der kun 

har sig selv. Så vi kan se, at billedet 18 viser tilbage til billede 9, det vil sige. du 

bliver nødt til at gå gennem lidenskabernes kaos, du er nødt til at udholde 

prøvelser, fordi du er en pilgrim; det ikke vil skåne dig selv for noget. Det er smukt 

og forstærkende, at billede 18 (håb, forening) blev givet til pilgrimmen som et 

trøstende løfte om det foregående billede, der bestemmer og sørger for, at du når 

frem til dit mål. 

 

Og nu ser vi på det sidste billede på Horus-vejen, billede 21 i vores billedrække, 

Gud alt i alt. Vi lægger sammen: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+ 

16+17+18+19+20+21=231. To hundrede og en og tredive, som er lig med 

2+3+1=6. Seks, som er 1+2+3+4+5+6=21. En og tyve som er 2+1=3. Så vi kan 

læse: tilbagevenden af alle ting til Gud, billede 21, er Åndens arbejde, billede 3, og 

ud fra det, kærlighed, billede 6. 
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Billede 21 gør os, ligesom de tre første billeder i vores billedrække, bekendt med 

karakteren af Guddommen. Det evige passive er blevet gjort evigt aktivt, og vender 

tilbage til ét igen. Med det og de forbindelser der var opstået mellem de to som et 

tredje, er Treenigheden igen blevet enheden. Gå i fred.” 

 

Let sov den unge præst den aften i helligdommen. Ja, det syntes for ham selv, at 

han ikke sov. Han havde ikke mistet bevidstheden. Han tvivlede næsten på, at han 

havde forladt sin krop, fordi bevidstløshedens slør ikke havde sænket sig over ham 

denne gang. Men det faktum, at han kunne se hans krop bag alteret, og at han 

kunne gå gennem templets vægge og hvælvinger uhindret, viste ham, at han kun i 

hans forfinede legeme. 

 

Lederen, der så hans tanker, sagde: ”Du vil lære at forlade din krop, når du ønsker 

det. Forbindelsen mellem krop og sind er nu tydeligvis løsnet hos dig, så du kan 

gøre det. Du er bare nødt til at sikre dig, at din krop forbliver uberørt og uantastet, 

fordi der ikke blot er risiko for, at en anden ånd tager din krop i besiddelse, men 

også, at den kan bruges af nysgerrige, uvidende mennesker; dermed kan sølvsnoren 

blive revet over og det vil blive din død.” 

 

”Sølvsnoren?” 

 

”Ja, den fine, uendeligt elastiske sølvsnor af fint æther som forbinder krop og ånd, 

som hænger ved i søvne og under indvielsen, sammenholder krop og ånd, men hvis 

den opløses, tårer og død. Præsterne kender denne fare, og forbliver endda ved din 

krop under nætterne for din indvielse i templet bag alteret. Forlader du din krop i 

fremtiden, ville det være mere sikkert, hvis du har nogen til at vogter over den, at 

der ikke sker den noget ondt.” 

 

De blev løftet op, højere og højere. De passerede gennem forskellige åndelige 

planer. De nærmede sig ur-billedernes verden. På en tilsyneladende endeløs, sandet 

slette, rejste et kæmpe bjerg sig, eller var det et værk af menneskehænder? Det var 

højt som et bjerg, men så regelmæssigt som en bygning eller som en matematisk 

figur. Den enorme bygning havde et helt firkantet fundament; han så ovenfra en 

firkant. Dens fire sider, der alle var dannet ens, skinnede af glat poleret 

alabast. Hver side var imidlertid en trekant. Alle fire sider gik sammen i en spids. 

 

Forbløffet så den unge præst på bygningen. ”Hvad er det?” spurgte han lederen. 
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”Det er et monument over mål og tid, sandheden og visdommen vil afsløre det for 

dem, der forstår at læse den. Den vil blive bygget i dit nuværende hjem, når den tid 

kommer. For den tid ville komme, hvor størstedelen af menneskene ikke ønsker at 

drage fra højere kilder af lys, men ligesom blinde, kun grave i stoffet. Og de vil 

blive kloge af det. Men det indre lys vil de ikke have, og de bygger i deres stolthed 

udelukkende med deres lavere fem sanser. Til den tider er dette store monument et 

vidnesbyrd om den himmelske visdom. Til den tid er det blevet bygget, og de vil 

udforske og beundre dens visdom. 

 

Nu består den dødelige og himmelske forbindelse. Guderne kan meddele 

visdommen, den indviende visdom og viden og har besluttet i dette fortidens og 

fremtidens monument at bringe den menneskelige races viden om Guds visdom og 

menneskelig viden, dimensionerne og målene ned på jorden, positionen på 

stjernerne, deres afstande mellem hinanden. Det er en sandhedsåbenbaring fra 

himlen, som vil blive givet til den tids mennesker. Nær er dagen, hvor monumentet 

vil blive bygget i den synlige verden, så du her i verden kan se ur-billedernes 

verden. 

 

”Se her,” fortsatte lederen, ”den indeholder i sit indre gange og kamre som er 

oprettet med formål og bygget med hensigt. I disse gange repræsenterer hver 

tomme et solår i menneskehedens historie. Indgangsskakten, der viser lige mod 

Nord, viser os først en tid med nedgang hos de dødelige. Gangen går i begyndelsen 

opad. Derefter kommer et punkt, hvor den deler sig; én gang fører dybere og 

dybere ned, mens de øvrige stiger i den samme vinkel. Det sted hvor overgangen 

deles, minder os om billede 6 i rækken af billeder; der hvor vi ser menneskene stå 

foran en beslutning, og hvordan det derefter vil gå, afhænger af valget han træffer, 

opad eller nedad.  

 

Dette fortæller himlens monument os, fordi der på et tidspunkt i menneskehedens 

historie kommer en tid, hvor de dødelige bliver nødt til at beslutte om de vil bøje 

sig for Guds vilje eller ej. Hvis de nægter at acceptere den guddommelige lov og 

vise ærbødighed for himlene, vil de gå ned i fortabelsens afgrund. Men hvis de 

accepterer vejledningen, så bliver de nødt til at klatre ad den vanskelige vej. 

 

Overgangen er så lav, at du kun kan bevæge dig frem på knæene. Således får vi at 

vide, at de, der ønsker at stige op til højere tilstande af væren, må være ydmyge. De 

må bøje dig for guddommen, bede og acceptere himlens lov. Så igen, efter et vist 

antal år bliver de dødelige, der har accepteret Guddommens lov, konfronteret med 
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en stor beslutning; helbredelse og lindring fra lovens åg bliver tilbudt dem. 

Guddommelige kræfter bliver givet til dem, hvis de accepterer det.  

 

Du ser længere fremme gangen dele sig, en høj spidsbuet gang fører stejlt op, mens 

en lav gang fortsætter vandret ind i det indre af monumentet.  

 

Dette forudser, at en del af menneskeheden vil acceptere tilbuddet om frelse og vil 

rejse sig, også selv om de ikke længere er i den tidligere krybende indre stilling, 

men ved bevidsthed, og frit kan udvikles. En anden del, der ikke ønsker at 

underkaste sig de nye betingelser der tilbydes dem, vil forblive i en krybende 

stilling og holde sig til den synlige verden. Det er den forgrenede lave, vandrette 

gang, der fører, ikke til ødelæggelse, men nedad, hvor den vandrette passage fører 

ind i et andet kammer, som ikke er opfyldelsen, men et mellemtrin, et 

mellemprodukt, et sted for uddannelse og renselse. 

 

Den enorm polerede sorte granitbloks galleri fører til et kammer, hvor 

dimensionerne for universet er fastlagt. I galleriet kan du til venstre og højre se 22 

kvadratiske åbninger; heri vil stolper, der hver bærer to billeder, det vil sige 11 på 

hver side, blive indsat, billeder, som er velkendt for dig, og som du har set på i 

årevis. 

 

For enden af galleriet åbner sig en lav, men kort gang, der fører ind i en lille 

kammer. På tværs af kammeret hænger en stor muret stenblok, som har en 

mærkelig knop på den ene side. Denne knop er et mål, en kosmisk tomme. Den er 

nøjagtig en tomme høj og fem tommer i diameter. Femogtyve sådanne tommer 

udgør en kosmisk meter. Det forholder sig imidlertid således, at sådanne 365.2422 

meter præcist repræsenterer sidelængden på monumentet ved sit fundament, og det 

samme antal, 365,2422 er også antallet af dage i solåret.  

 

Denne meter er også det sande mål, hvorved universet er konstrueret, fordi 500 000 

000 på en sådan kosmisk meter, er længden af jordens akse; derpå kan de fem 

lange render på den sydlige væg i det lille kammer udtydes.  

 

Omfanget af monumentets grundflade er 36 524,22 sådanne meter, som igen 

angiver antallet af dage i solåret. 

 

Men vi finder også på monumentet en henvisning til afstanden mellem solen og 

jorden. Højden af monumentet er 5.813,01 kosmisk meter. Højden af monumentet 
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er den halve diagonal af grundfladen som 9 til 10. Afstanden til Solen, men fra 

Jorden er produktet 10 høj 9 gange højden af monumentet. 

 

Men vi har også i monumentets dimensioner vægten på jorden. Går, eller rettere 

kravler man, fra forgemakket ind i det andet kammer, finder vi her et enormt kasse-

lignende kar lavet af granit, et hulrum, som, når det er fyldt med vand, udgør et 

kosmisk ton. Vægten af monumentet er dog, alle hulrum udelukket, på 5.273 

millioner sådanne tons; vægten af vores planet, er 5.273 quintillion tons sådanne 

kosmiske ton, så vægten af vores monument er til planeten i forholdet 01:10, højst 

12.  

 

Således finder du i dette monument jordens mål, dens vægt, stilling i forhold til 

himmellegemerne og vor slægts fremtid og udvikling. Siden tiden hvor det indre 

lys i hjertet hos den dødelige blev formørket, har disse sten råbt, og deres stemme 

vil blive hørt, men ikke af den store mængde. 

 

Himlen bestemmer mål og tidspunkter, himlen hersker, men menneskene har ører 

og lytter ikke og har øjne men ser ikke. De der ved og forstår, vil dog blive forfulgt 

og latterliggjort.” 

 

Tavs så den unge præst på det store, vidunderlige monument. 

 

”Du bør nu,” sagde lederen, ”komme her så ofte du vil, for at du kan udforske 

Himlens mysterier, fordi du nu kan gå ud af din krop, når du ønsker det.” 

 

”Jeg vil gerne spørge dig,” begyndte den unge præst, ”om folk kunne flytte disse 

enorme stenblokke op i luften. Giganter eller ånder alene kunne det.” 

 

”Hverken giganter eller ånder, snarere kraften af rytmiske toner. Præsterne har lært 

det af de Himmelske; ved hjælp af rytmiske gentagelser af en cyklonagtig tone, 

skabes luftstrømme ved hjælp af hvilke de kan synge og skiftevis flytte tunge ting. 

Noget af de rytmiske toners styrke, så du den dag, hvor den gigantiske statue 

reagerede på præsterne sang.  

 

Og kom nu, svæv langsomt ned i din krop, som du husker den.” 

 

En let svimmelhed. 
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Han vendte gradvist tilbage til sit tunge, materiale hylster. Han huskede denne gang 

med særlig klarhed hvad han havde set. 
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BILLEDE NUL 

 
Narren. 

 

Da den unge præst den næste dag stod foran ypperstepræsten, fortalte han ham 

dette: ”Du har oplevet indvielsen, er vidende. Hvad du, min søn, oplevede af 

billede 2 og 5, har du modtaget. Du har set bag forhænget og de, for dødelige, 

usynlige riger er blevet åbnet for dig. Hvad et menneskes forstand kan fatte, er 

blevet dig vist. Guddommen dybder, såvel som himlens uransagelige og uendelige 

hemmeligheder.  

 

Du er på vej.  

 

Gå nu fra viden til viden, fra en god handling til andre så vil styrken være i dig.  

 

Intet er blevet tilbageholdt for dig, af det der kunne blive åbenbaret for dig. Du har 

modtaget svar på spørgsmålene: hvorfra kommer vi, hvorhen går vi, hvorfor lever 

vi. Det har du set gennem alle billederne i Thoth Bog. Ud over disse 21 billeder, er 

der intet. Vil nogen se ud dem, er de være tåbelige. Det er derfor, det sidste billede 

har nummer 0 og overskriften: Narren.  
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Dette billede behøver jeg ikke at fortælle dig om. Du kan tolke det uden min hjælp. 

 

Det viser dig mennesket, der har forpasset sit guddommelige kald. Snarere end at 

udvikle sine færdigheder og mestre ånderne og elementerne, bærer han uvidende 

lånte gaver med sig. Dette antydes ved vadsækken. Han støtter sig til en stav - 

viden, overbevisninger, lærer, der kun kan hjælpe ham hvis han styrkes eller 

forandrer sig, fordi det var for besværligt at gå gennem sandet i 

ørkenen; krokodillen lurer på ham. Lidenskaberne, hunden, billede 18, følger ham 

og hans nøgenhed, hans skam er åbenbar.” 

 

Ypperstepræsten løftede hånden i velsignelse og sagde højtideligt:  

 

”Viden, vilje og at vove har altid været den vises rettesnor. Tavshed holder på 

styrken: den fornægter ikke, men priser. Overalt ser du loven, love, der evigt 

gælder; alt er forneden som for det for oven, her som i de højere verdener. 

 

Gud er én og evig, men, talløse er hans børn, der bærer ilden, magten, visdommen, 

kærligheden og skønheden.  

 

Fra Guddommens skød nedsteget i stoffet, træder vores evige ånd sig ned i den 

synlige verden. Gennem livet og døden, under kampe og lidelser, for atter at vende 

hjem til guddommen, opad i hellige spiraler.  

 

Guderne var engang dødelige, dødelige mennesker ligesom vi, og fra dødelige 

voksede guderne herfra op fra dødelige legemer, udstrålede det guddommelige 

lys og, overvundet ved ånden, aflagde de jordens vægt.  

 

Men gå nu, min Søn, gå mod lyset. Gå fra glæde til glæde, fra velsignelse til 

velsignelse. Flyv mod solen, sandheden, ligesom en ørn, og vend tilbage til 

guddommen, som fødte din sjæl.” 
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