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Forord 

 
Vort sind er at ligne som et hus med mange værelser. I et af dem bor sandheden, og 

dette værelse er således indrettet, at det har en dør til hver eneste af de hundreder af 

værelser og rum, som huset indeholder. I værelserne bor alle de tilskyndelser, som 

lever i vor sjæl og banker i vort blod. Nogle af os bliver i forfængelighedens sal 

eller i ærgerrighedens tårn. Andre slår sig ned i magtens hal eller i 

egenkærlighedens lange galleri. De allerfleste når slet ikke videre omkring end til 

hverdagens og vanens små værelser mod nord. Utallige vandrer ned ad lastens 

trappe, hvor trinene er skrå. Mange går ind i syndens dystre kældre, ja, enkelte 

søger endog ned i ondskabens frygtelige brønd.  

 

Men i hvilket rum vi end går ind, hører vi en stille banken - det er sandheden, som 

banker på døren for at blive befriet. Vi har alle en nøgle der kan lukke op og vi ved 

alle, hvor vi har den, men vi bruger den så sjældent. Kun en eneste nøgle lukker op. 

Kun kærligheden åbner døren ind til sandheden. Hver gang vi bruger den nøgle, 

hver gang vi befrier sandheden, når vi ind til Guddommen, eller til det i os, der er 

af Guddommen. Enhver tanke, enhver følelse, enhver gerning, der ikke er 

udsprunget af kærlighed, den fjerner os fra sandheden, fjerner os fra Guddommen!  

 

Enhver af os er selv klar over vore egne åndelige oplevelser. Vi kan se væksten af 

vor egen udvikling og oplysning på grund af de blide impulser som langsomt, men 

uundgåeligt dominerer vort liv. Når der er lys i vores hjerter, vil vi forstå og 

acceptere de menneskelige problemer, og vi bliver uvægerlig empatiske. Enhver af 

os ved hvornår disharmonien og spændingen er omformet til fred og harmoni. Det 

kræver ikke de store anstrengelser at kontrollere negative instinkter. Vi tjener 

naturligt lyset og forbliver i lyset og fuldkommengør os selv gennem lysets 

arbejde.  
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Ved enhver forøgelse af vor evne til at forstå den guddommelige plan siges vi at 

være genfødte, det vil sige, at passere fra en gammel tilstand til en ny tilstand, fra 

en gammel begrænsning til en ny udstrækning, og som vi vokser i viden, syntes 

vort univers at udvide sig med os, tilpasse sig vor nye natur.  

 

Jo mere vi opnår af indre styrke og erkendelse, jo mindre kræver vi af livet 

omkring os. De mystiske oplevelser er der for os alle sammen og opnås ved en 

kombination af tro og handling.  

 

Det er svært at forklare denne viden. Når noget af Guddommens hensigt kendes 

indad, fyldes bevidstheden med en forståelse der ikke kan forklares, og selvom 

nogle hævder, at besidde denne forståelse, betyder sådanne udtalelser intet, 

medmindre de bevises ved en øjeblikkelig forbedring af karakteren. Ingen kan 

opleve en indre illumination uden samtidig, at afsløre denne forøgede forståelse i 

den daglige adfærd. Væksten er en positiv proces og vi ved, at forbedringen er 

virkelig og nærværende, når den forfiner og forbedrer vores karakter. Og en dag, 

når vi allermindst venter det, vil der komme et øjeblik af mærkelig, ubeskrivelig 

stilhed og det synes som om verdens bevægelse er gået i stå. I det øjeblik vender 

bevidsthedsstrømmen om.  

 

Enhver af os har adgang til de højere planer, men en dyb, indre forbindelse må 

nødvendigvis udvikles således, at der skabes en personlig kontakt med de højere 

planer. Disse virkelighedsplaner findes ikke i denne verden, men er udenfor enhver 

almindelig opfattelse af tid og rum. For de fleste mennesker opnås de forskellige 

trin af harmoni og enhed ved den belønning som tålmodigt arbejde giver, selvom 

det kan ske, at efterhånden som man stiger op gennem psykens planer, stiger det 

guddommelige ned for at møde én og skænke dyb psykisk indsigt eller åndelige 

erfaringer eller visioner. Disse kan aldrig forklares med almindelige ord, selvom 

der i mystiske skrifter gennem tiden er blevet efterladt spor, der beskriver en vej 

med fænomener, der kan genkendes i de fleste esoteriske traditioner. 

 

Når vi begynder at vandre ad de 22 erkendelsesveje på Livets Træ vil vi opleve et 

univers, der fuldt ud fylder bevidstheden. Her vil vi se, at en fremtid af uendelige 

muligheder ligger foran os, men vi bør også samtidig vide, at på ethvert givet 

tidspunkt i den universelle tid, er vi på den plads som vi har fortjent, og vi må 

derfor gøre vort bedste i overensstemmelse med det som vi er og det som vi ved. 

Vi vokser og lærer gennem erfaringerne og udvikler og udfolder de guddommelige 

kræfter som slumrer i os. Når vi således har erkendt, at der er en guddommelig plan 
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uden forbehold og modsigelser, vil vi opleve forståelse og fred. Vi kæmper ikke 

længere mod det uundgåelige, men arbejder sammen med det. 

 

Formålet med at studere et system som Livets Træ, dets stier og de tilhørende 

hebræiske bogstaver og Tarotkort er, at gøre det moderne menneske bekendt med 

naturen og strukturen i den mytiske dimension igen. Vi kan sige, at opgaven for det 

enkelte menneske i dag er, at bygge videre på mytologien og denne form må være 

personlig og subjektiv af natur. Hver af os må for os selv blive helte i hverdagens 

eventyr og selv erfare det mytologiske drama og den forløsende spænding. 

 

Det, som Livets Træ og dets stier lægger frem er, at der i vores psyke foregår en 

proces, en forvandlingsproces som fra tidens begyndelse har prøvet at gøre sig selv 

opnåeligt for os, og erfaringerne om de åndelige riger leder os som regel til den 

konklusion, at der er mindst tre aspekter af virkeligheden - og ikke blot én. 

 

Der er først den jordiske, fysiske virkelighed der består af rationelle, årsags - og 

banalt forklarede verdslige hændelser. Den virkelighed som enhver af os fra tid til 

anden ville ønske blev forandret af noget eller nogen. Intensiteten, det grove og det 

tunge i denne jordiske virkelighed synes til tider, at være næsten umulig at bære - 

så meningsløs, at vi til tider et tvunget til en opgivende og ateistisk holdning. 

 

Så er der den over-personlige og såkaldte ‘mystiske’ virkelighed, der står over den 

jordiske og har et svagt skær af mystik.. Det er den anden ekstrem, den modsatte 

pol af den jordiske verden. Selvom der er mange mennesker der erfarer dette rige, 

denne del af Guddommens ‘overjordiske’ sfære, er der dog stadig ligeså mange 

mennesker der benægter dens eksistens.  

 

Den tredje og mest mystiske virkelighed er den virkelighed, der er virkeliggjort af 

dem, som efter at have erfaret det andet, ikke fornægter det jordiske, men rent 

faktisk tager det til deres hjerter. Det er i denne virkelighed, at det enkelte 

menneske konfronteres med den kendsgerning, at der er en brist i tilværelsens 

opbygning, at de to dimensioner, den hellige og den profane, er som et ægtepar der 

lever adskilt fra hinanden. Det er i det, at ville erfare og acceptere denne 

‘spænding’ der er skabt ved denne brist, at vi erfarer denne virkelighed. Det er da, 

at vi erkender, at den jordiske verdens lidelser er lidelser som opstår ud fra behovet 

for en forsoning med det over-personlige og ikke en fortrængning af det 

menneskelige ved det over-personlige. Det vi må stræbe efter, er en enhed der er 

sammensat af begge riger. Den virkelige mystiske erfaring om livet er den, som 
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vokser ud fra en hensigtsfyldt, planlagt indtræden i begge virkeligheders ild, i den 

enkeltes forsøg på, at antænde den i hele sig selv.  

 

Nogle siger, at de 22 Stier på Livets Træ, med deres tilhørende hebræiske 

bogstaver og Tarotkort, er en sammenfatning af Visdommens Bog. Men uanset 

hvad, så taler disse stier og billeder til os om guddommens væsen, om verden og 

dens tilblivelse, om de evige love. På hver af de 22 stier lærer vi en ny lektion.  

 

Den tradition bag opstillingen af Livets Træ, med dets 22 stier, som jeg har brugt i 

denne bog, er baseret på Isaac Luria’s kabbala (1534 – 25. juli 1572) og kaldes 

”Veje  Tilbage.”  
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Den 1. rejse fra Malkuth til Yesod 

- Bogstavet Tau og kortet Narren 

 

 Det nederste og sidste rige på Livets Træ hedder Malkuth, 

og betyder kongerige. Da det udstrømmer fra Yesod, der 

ligger lige over det, er det derfor den sidste udfoldelse, det 

sidste trin af Skabelsen. Det er den totale sum af den 

kreative aktivitet fra de forudgående ni riger og som det 

sidste rige er Malkuth naturligt feminint og modtagende 

og modtager de energier der strømmer ind fra alle de 

forudgående riger.   

 

Vi bør dog ikke tænke på Malkuth som den materielle 

sanseverden som vi kender den og erfarer den, for sådanne 

tanker er fundamentalt forkerte. De ti riger er ikke 

skabelsen, men det åndelige grundlag for skabelsen. De ti 

riger er de guddommelige arketyper som tjener som 

mønstre for hele kosmos. Derfor er Malkuth mønstret for denne verden vi for det 

meste er i.  

 

Vi er altid summen af alt det, som er gået forud for os og det punkt, hvorfra 

manifestationen af det nye mennesket fremstår. Det fysiske menneske er kimen og 

frøene til det åndelige menneske, og det er det åndelige menneske, der nu står frem 

for at træde sine første skridt ud på denne sti mellem Malkuth og Yesod.  

 

Det første vi skal gøre, når vi vælger at begynde rejsen, er at være opmærksom på 

de valg som omstændighederne omring os tilbyder, for det er på denne sti, at de 

øjeblikke fremkommer, hvor vi skal bevæge os i den retning, vi intuitivt føler vil 

være den rigtige. Derfor er det første skridt på vejen vi skal tage, at være ærlige, 

først og fremmest overfor os selv. Lyv ikke og da slet ikke over for dig selv. Dette 

første skridt er måske det modigste skridt vi kan tage. 

 

Det bogstav der hører til denne sti, mellem Malkuth og Yesod, er en stor hjælp til 

den som søger sit indre jeg. Bogstavet Tau, der hører til denn sti, repræsenterer den 

del af os selv, som vi er i stand til at udvikle, forandre og som forhindrer 

samvittigheden i at døse hen. Tau opfordrer os til at stille spørgsmålstegn ved os 

selv, at overgive alle vores overbevisninger, vores gamle tro, alt hvad der 

begrænser os og ikke vil fornyes. Ja, faktisk indbyder Tau os ”det gamles død”. 
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Denne død er ikke legemets fysiske død, men tværtimod døden for alt det, der 

forhindrer os i at være virkeligt i live. Det er de gamle vaners død, bindingernes 

død, ting som forhindrer vor sjæl i at bryde ud. 

 

Da vi valgte at inkarnere på jorden, valgte vi forældre, livsbetingelser, relationer 

som var de mest velegnede til at hjælpe med at udføre den mission, vi gav os selv. 

Vi valgte selv at møde visse prøvelser, og selvom disse prøvelser nok har givet sår 

og ar, har de også været hjælpemidler til at sejre.  

 

Vi bør aldrig glemme, at alle ting, alle ydre realiteter svinder bort med tiden, men 

at det som ikke svinder bort, det som er virkeligt og som ikke tager del i tiden, det 

er den virkelighed, der udtrykkes af sjælen. Skønheden, idealerne, kærligheden vi 

videregiver til hinanden - på trods af problemer, handicaps og prøvelser, på trods af 

vore fysiske realiteter - disse svinder ikke bort, men de lever for evigt i vore hjerter 

fra liv til liv og de vokser stadigt i deres evne til at udtrykke og videregive deres 

natur. 

 

På den rejse vi nu står overfor må vi lære at se alt fra et guddommeligt synspunkt, 

og se, at der ikke er nogen forskel mellem det endelige og det uendelige, mellem 

det dødelige og det udødelige. Vi må lære at se, klart og tydeligt, også hvis det 

rammer os selv, at det kun er formerne som forandrer sig, og intet har en 

begyndelse og ej heller nogen slutning. Der er intet som kan dø. Der er kun en evig 

forvandling og bevægelse. Der er liv og atter liv overalt hvor vi ser. En døende 

plante, et døende dyr eller et døende menneske har blot nået en grænse, hvor de 

forandrer deres jordiske klædning og skaber sig et nyt. Hvad der lever er Selvet, det 

kan ikke dø, for det har aldrig været født. Og hvad der er blevet født, stof og 

legemet, kan heller ikke dø, fordi den jordiske klædning, legemet, har aldrig haft et 

selvstændigt liv, det har aldrig levet. En plante, et dyr eller et menneske lever 

snarere fordi ånden, Selvet, er klædt i det og manifesterer sit eget liv gennem 

legemet. Stoffet, legemet som sådan, lever ikke, og når Selvet forlader legemet, er 

der kun en død form tilbage.  

 

Det Tarotkort som hører til denne sti, kaldes for Narren, og kan fortolkes som 

barnet i moders mave, der står overfor det jordiske liv det nu skal fødes ind til. Det 

er enkelt, rent og uskyldigt, uvidende om de prøvelser der ligger forude. Her kunne 

man også bruge sommerfuglen som symbol Sommerfuglen er kendt som et symbol 

for sjælen eller psyken, ligesom det var i tidligere tiders kunst, flyvende mod livet i 

en fysisk krop. I den kristne kunst er sommerfuglen et symbol for genopstandelse. 
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Den ses sommetider på malerier af Jomfru Maria og barnet, som 

regel på barnets hånd. De tre trin i livscyklen - som larve, puppe 

og sommerfugl - står for liv, død og genfødsel.  

 

Narren kan bedst ses som en slags livskraft, begravet dybt inde i 

os, som uophørligt opmuntrer os til at udvikle os selv. Narren 

beskæftiger sig ikke med hvad enten denne udvikling passer til 

vores kultur og samfund eller ej: han er livskraften som prøver, 

at få tingene til at virke på en måde der vil gavne vores psykiske 

udvikling og skabe en følelse af helhed. 

 

Narren er den absolutte begyndelse til alting, selv før noget er håndgribeligt. 

Narren synes, at døse inden i os, men sover bestemt ikke. Når som helst, der er fare 

for, at vi bliver for ensidige eller når vi indadtil accepterer nye udfordringer, griber 

Narren ind. Hvis du er vant til, at være opmærksom på signalerne fra dit ubevidste, 

såsom gennem drømme, fantasier, følelser og så videre, har du allerede erkendt, at 

der foregår noget. Du har fundet nye interesser, er ’fri’ og ser efter noget, uden 

måske at være i stand til lige, at sætte finger på det der er utilfredsstillende i dit 

hverdagsliv.  

 

Det er Narren der skaffer stimulus, men derefter forsvinder han igen, og overlader 

det til dig, at forsætte med andre redskaber til din disposition. En af Narrens 

vigtigste krav er, at du lever dit liv. Det vil sige, at du opnår viden gennem 

erfaringer af alle slags, både behagelige og ubehagelige. Åbenhed for livet er meget 

vigtigt på denne første rejse.  

 

Sammendrag 

 

1. Vær opmærksom på de valg som omstændighederne tilbyder dig. 

 

2. Lyv ikke for dig selv eller andre. 

 

3. Vær ærlig overfor dig selv. 

 

4. Du valgte selv at møde visse prøvelser 

 

5.  Lær at se alt fra et guddommeligt synspunkt. 
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Den 2. rejse fra Yesod til Hod 

- bogstavet Lamed og kortet Den Hængte Mand 

På en mystisk måde er Hod, der betyder Stråleglans, 

stedet hvor formen dannes ved sproget i bredeste 

forstand, da Hod er forklaringen bag formens 

mysterie. Vores ubevidste begær kommer fra 

Netzach, der betyder Sejr, og får substans i Hod’s 

rige, og manifesteres ubevidst gennem Yesod til 

Malkuth. Hod kan derfor beskrives som en kraft, der 

nedbryder energi i samarbejdende processer og 

strukturer. Hod er forbundet med intellekt, indlæring 

og ritual, i modsætning til Netzach, som er den energi 

der bruges til, at overvinde alle hindringer og 

begrænsninger, og er forbundet med følelser og 

lidenskab. 

Begge disse kræfter finder deres balance i Yesod, der 

betyder Grundlag, en verden for det ubevidste, hvor de forskellige skabte energier 

venter på, at få udtryk i den laveste verden, Malkuth, Kongeriget. 

 

Bogstavet Lamed, der hører til denne sti, er det eneste bogstav, der er udformet så 

det rager op over den skrevne linje. Dets nederste afrundede del (et Kaph) 

symboliserer legemet – det manifesterede plan. Den øverste lodrette del (et Vau) 

forbinder os med de højere planer – planerne af lys og kundskab. 

 

Ifølge kabbalisterne er den fuldendte skrivemåde for Lamed (Lamed-Mem-Dalet) 

og skal læses som en forkortelse af udtrykket: ”et hjerte, der forstår viden”. Den 

bogstavelige betydning af bogstavet Lamed er ”at lære”.  

 

Lamed opfordrer os også til at meditere. For en tid er nødvendigt at forlade 

tankernes tumult, at gøre sig modtagelig. Lamed er dog også forbundet med 

studiernes princip, for på denne sti har vi adgang til kundskabsplaner, som ikke er 

bestemt for intellektet – det kan slet ikke forstå dem. Lamed åbenbarer universets 

videnskaber for os, fra det uendeligt lille til det uendeligt store, og åbenbarer de 

skjulte ord i de hellige tekster. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Substantial_form
http://en.wikipedia.org/wiki/Language
http://en.wikipedia.org/wiki/Yesod_(Kabbalah)
http://en.wikipedia.org/wiki/Malkhuth_(Kabbalah)
http://en.wikipedia.org/wiki/Netzach
http://en.wikipedia.org/wiki/Yesod
http://en.wikipedia.org/wiki/Malkuth
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Tarotkortet som hører til denne sti kaldes Den Hængte Mand og 

symboliserer, at de normale værdier og holdninger er vendt på 

hovedet: sandheden er nu den omvendte af hvad den var før. En 

anden fortolkning er også at efter, at være ”død”, rejser offeret 

sig igen, at den store opvågnen er en mulighed og efter ethvert 

dødens mysterium er der et genopstandelsens mysterium.  

 

At den Hængte Mand hænger nedad i sin galge, viser på dette 

trin, at han åndeligt og psykologisk set må stå på hovedet. Før 

vort virkelige selv kan blive frugtbart og født, må vores gamle og uvirkelige selv, 

som er alle vore tidligere holdninger og måder at tænke på, ødelægges.  

 

Grundlaget for tilnærmelsen til livet, grundlaget for en persons hverdag, som lever 

et liv i ydmyghed overfor de esoteriske love, er det omvendte af hvad de fleste 

mennesker normalt tænker på, taler om eller handler. Af denne grund sagde den 

tyske mystiker Jacob Bøhme også, at 'vi må huske på, at den store hemmelighed er, 

at vandre i alle ting modsat verden’.  

 

Dette kort er således forbundet med en forandring af vores livsvej, kombineret med 

fuldkommen tolerance for andre menneskers veje. Hvori består da denne 

forandring? Først og fremmest er det en forandring af tanker, af synspunkter som er 

i modsætning til de fleste menneskers, og det er vigtigt at huske på, at det, der er 

visdom for sjælen, ofte er galskab for vort ego. 

 

Den mentale holdning der antydes af den Hængte Mand er ’ikke min vilje, men 

din’. Det er en holdning der er udsprunget af kundskaben om, at ’min vilje’ er en 

skuffende, personlig ting som ikke er en genspejling af ’Din Vilje’, den virkelige 

Vilje, som er hensigten eller motivet bag det kosmiske liv. 

 

Det vi skal lære på denne sti, er, at det personlige menneske aldrig er den der 

tænker, der taler og ej heller den der handler, og det mål som denne sti har for øje 

er derfor, at danne nye vaner, nye måder at se og tænke over tingene på.  

 

Hver gang vi havner i den Hængte Mands situation, er det nyttigt ikke blot at 

udforske de bevidste holdninger som livet måske forsøger at løsne eller bringe i 

orden, men også at finde frem til hvilken ’smag’ den nye oplevelse har. En god 

måde, hvorpå vi kan udvide vores følsomhed over for livets tilbud til den Hængte 

Mand, er at lukke øjnene og prøve at gå ind i hans krop. Så vil vi føle, hvordan 
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blodet strømmer ned i hovedet på os, tilfører hjernen ilt og genopliver ånden. De 

trætte øjne får nyt liv og fylder vores syn på verden med nye farver. Hvis vi i 

lighed med den Hængte Mand hang i denne stilling, alene og uden mad eller 

selskab, ville ”dørene til vores opfattelsesevne” bliv så rensede, at vi måske får 

åndelige visioner og illuminationer. 

 

Erfaringen viser, at fremgangsmåden med hvorfor-har-skæbnen-netop-udvalgt-mig 

er dømt til at mislykkes. Men hvis vi spørger, hvem er jeg, siden dette skulle ske for 

mig, kan vi måske åbne op for skjulte skatte, som på en ny måde støtter os i 

spørgsmålet om meningen med vores liv. 

 

 

Sammendrag 

 

1.  Vores gamle og uvirkelige selv, som er alle vore tidligere 

 holdninger og måder at tænke på, må ødelægges. 

 

2. Det, der er visdom for sjælen, er ofte galskab for vort ego. 

 

3.       Dan nye vaner, nye måder at se og tænke over tingene på.  
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Den 3. rejse fra Hod og Netzach 

- Bogstavet Mem og kortet Døden. 

 

Denne sti er forbundet med genfødslens øjeblikke. 

Bogstavet Mem, der betyder vand påminder os om dette. 

Mem besidder en stor rensende kraft. Bogstavet 

symboliserer også et springvand af visdom fra den 

guddommelige kilde, og ligesom det fysisk springvand 

udspringer fra en ukendt underjordisk kilde for, at afsløre 

sig selv på jorden, så symboliserer det, at et springvand af 

visdom er udtryk for strømmen fra den overbevidste 

kilde. Strømmen er i Ordsprogenes Bog symboliseret som 

”en flydende strøm, en kilde til visdom”. 

 

Da ånden legemliggjorde sig selv i stoffet og blev født 

som et menneske, var det tvunget til at dø i stoffet. Ånden 

kunne ikke længere manifestere sine kvaliteter, den kunne 

ikke længere være sit eget åndelige liv. Den var nødt til at bære legemets kvaliteter 

og kunne kun manifestere sig selv i en meget begrænset udstrækning i det dødelige 

legeme. Den åndelige bevidsthed var fortrængt og vi mennesker blev en blanding 

af ret mange materielle, men få åndelige kvaliteter. Derfor opfatter vi den indre 

virkning af vor egen ånd fra det ubevidste, som om denne indre stemme kommer 

fra et ukendt, udefra kommende væsen.  

 

Fra fødslen af kæmper ånden mod legemets herredømme, og mennesket lider på 

grund af denne konflikt mellem legemet og ånden. Ånden søger, at sejre over 

legemet og tvinge det til at manifestere åndelige kræfter.  Ånden og legemet er 

hinandens modsætninger og er i konflikt, og vi lider konstant på grund af denne 

indre kamp. Alligevel er det netop denne lidelse som vækker vores åndelige 

bevidsthed, og tvinger os til, at finde vor egen ånd. En dag vågner vi og erkender, 

at vi ikke er legemet, personen, men vort eget højere Selv, vores egen ånd, som 

skal bruge legemet som et manifestationsredskab.  

 

Da personen ikke besidder en virkelig individuel eksistens, men snarere låner liv 

fra ånden, må personen nu forsvinde. Den, der er blevet bevidst i ånden, vil fra nu 

være bevidst i sig selv, uden indblanding fra personen.  
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Goethe, der kendte denne forvandling særdeles godt, sagde: ”Så længe du ikke kan 

sige dette: ”Dø og genopstå!” er du ikke andet end en grå skygge på jordens 

mørke, jævne mark. 

 

Tarotkortet Døden står for forvandling, for forandringer baseret 

på en underliggende bevægelse og kortet er et billede på 

bevægelsen i livet og i naturen, hvor døden er en del af livets 

cyklus, død og liv fornyet. For eksempel vokser der planter på 

jorden som spises af mennesker og dyr, der dør og omvendt 

giver de rådnende lig liv og vækst til ny vegetation. Liv og død, 

skabelse og ødelæggelse er uadskillige tvillinger. 

 

Som et symbol på livet der fornys efter og gennem døden, har kortet en alkymistisk 

parallel i den proces der kaldes 'forrådnelsen'. Materialet i alkymistens kar bliver på 

et vist tidspunkt til en sort, ildelugtende masse, som man mente var død og 

forrådnelse, og det skabte igen et fornyet liv inden i sig selv. Dette var en skadelig, 

men kraftfuld vitalitet født af fordærv og som måtte renses og forløses ved åndens 

nedstigen. Psykologisk set betyder renselse den åndelige bortrådnelse af det gamle 

selv, hvorfra det nye selv vil udspringe. 

 

Biblen siger, at døden er den sidste fjende som skal overvindes. Men hvorledes? 

'Overvind ondt på en god måde. Elsk dine fjender'. I disse to korte sætninger ligger 

hele hemmeligheden. Forandringens kræfter, der resulterer i den fysiske død synes 

kun fjendtlige, fordi vi misforstår og frygter dem. De er i virkeligheden kræfter 

som er forbundet med reproduktion, og ved den rette brug af imaginationen kan de 

tæmmes og forvandles således, at de kan bruges til ubegrænset forlængelse af den 

fysiske eksistens. Døden, lig andre hændelser i menneskenes liv, er en 

manifestation af loven. Når vi forstår loven, kan vi lede forandringens kræfter på 

en sådan måde, at vi overvinder døden. Dog vil den forståelse aldrig helt blive 

vores før end, ikke blot det at dø, men selve døden, er blevet overvundet ved den 

rette kundskab og ved den rette fortolkning af de fænomener, der ligger bag den 

fysiske opløsning. 

 

Det er gennem ’døden’ proces, at sociale forandringer til noget bedre sker. Gamle 

holdninger svinder bort gennem ’døden’. Nye holdninger får gyldighed og således 

vil der lidt efter lidt komme en fuldstændig forandring af vores personlige 

opfattelse af livet og livsværdierne. Forandringen fra det personlige til det 

universelle er så radikal, at mystikerne ofte sammenligner det med døden. De 



 

16 

 

mener dette mere bogstaveligt end mange af deres læsere egentlige aner. Det er ved 

døden og reproduktionen af legemscellerne, at de mønstre, der er blevet skabt ved 

imaginationen, til sidst fæstnes i den personlige bevidsthed.  

 

På denne sti lærer vi først og fremmest, at den naturlige proces som resulterer i 

døden, ikke er skadeligt os mennesker. Døden lærer os, at tænke på opløsningen 

som en proces der har en fordel for hele menneskeheden og for den enkelte. Vi 

tager fejl, når vi tror at døden er vor fjende. ’Lær hvad døden virkelig er og du vil 

finde at den er din ven'. Døden er en fordel for mennesket. Døden er det som gør, 

at mennesket kan leve på jorden. Hvis ikke døden fandtes ville ophavet til to fisk 

hurtigt bliver mere end havet kunne klare.  Det kræver utallige organismers død for 

at holde et enkelt menneske i live. Endvidere er vor egne organiske proces en 

dødens proces, for vi kan intet gøre som ikke er årsag til opløsning af vores 

kropsceller. Døden er altså for den menneskelige tilværelse et gode for 

menneskeheden. Jorden kan heller ikke opretholde livet for en for stor befolkning.  

 

Det er ikke særlig sandsynligt, at de middelalderlige sind der opfandt dette kort, 

ikke mente, at det ikke skulle tages helt bogstaveligt. I det 14. århundredes kristne 

verden, var døden en tilstand som folk konstant blev mindet om. I dag er idéen 

selvfølgelig, at Dødens kort repræsenterer en overgang, hvilket fortæller os i hvor 

høj grad fortolkningen har udviklet sig. I en moderne atmosfære, hvor kortene 

analyseres i både filosofiske og psykologiske termer, forklares Døden 

almindeligvis som en forandring fra en tilstand til en anden; den betragtes ikke som 

noget endeligt eller absolut. 

 

Næsten alt kan ske under en meditation med dette kort, som symboliserer både 

fødslens og dødens mysterium. Der vil dukke spørgsmål og emner op, som vi enten 

kan stå til ansigt med direkte, eller som vi snedigt kan undgå ved at udvikle en 

samtale så intellektuel og abstrakt, at den benægter spørgsmålet om dødelighed. 

Det vigtigste her er, at vi henvender os til vore egne følelser omkring overvældende 

overgange, hvor af døden kun er den ene. 

 

Der er en gammel fabel der hedder Aftale i Samara, som er sand på mange planer. 

En tjener som møder den sortklædte gamle kone Døden på markedspladsen, ser 

hende foretage en gestus, som han opfatter som truende. Den rædselsslagne tjener 

låner sin herres hest og flygter til Samara. Samme eftermiddag opsøger herren 

konen på markedspladsen og spørger: ”Hvorfor truede du min tjener i morges?” 

Døden svarede: ”Det var ikke nogen trussel, men et udtryk for forbavselse. Jeg 
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blev forbavset over at se din tjener i Bagdad, for jeg har aftale med ham i aften i 

Samara.”  

 

Hvis vi hver især virkelig blev i stand til at acceptere denne aftale i Samara, så ville 

Dødens kort nummer 13 ikke forekomme så truende. I fablen viste Døden sig ikke 

som en fjendtlig eller hævngerrig person, men som en livets tjener med et stykke 

arbejde at udføre og en tidsplan at overholde. 

 

Vi vil aldrig blive i stand til for alvor at hengive os til livet, før vi kan hengive os til 

døden. Den som accepterer døden på linje med fødslen, som en del af tilværelsen, 

bliver i sandhed levende.  

 

 

Sammendrag 

 

1.  Overvind det ’dårlige’ på en god måde. Elsk dem du ikke kan lide. 

 

2. Vælg kærligheden og tilgiv. 
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Den 4. rejse fra Netzach til Yesod 

- Bogstavet Nun og kortet Mådehold. 

 

Bogstavet Nun betyder på hebræisk fisk, men Nun 

hentyder også til navnet Immanuel, som i Bibelen er 

navnet på det guddommelige barn. Immanuel 

betyder: ”Gud i os”, og symboliserer således det 

højere Selv der beliver mennesket. Immanuel 

betyder derfor livet i mennesket. Når vi bliver 

bevidst om livet i os selv, er vi genopstanden. Nun 

symboliserer den solare energi som skænker os livet. 

Nun er også billedet på det avlede og genspejlede liv 

og derfor frugten. Den gamle person er død, og den 

nye er her allerede som Immanuel, som det 

guddommelige barn, der endnu ikke er vokset op. 

 

Bogstavet Nun bryder de gamle vaner og skaber 

omvæltninger. Det er ikke altid let at se skønheden i 

den kærlighedsgerning, som vækker os, når vi falder 

i søvn på ”vejen”, for den ser ud til at være en 

ødelæggende prøvelse. Den samarbejder imidlertid 

med vores sjæl for at få os til at vokse. 

 

Dybt i vort væsen hersker en skyggeside. Det er den del af os, som gør os bange, 

som vi ikke kan lide, og som vi ofte fortrænger og benægter. Vi kan kalde den 

vold, frygt, had, hovmod. Jo mere vi frygter mørket, jo mere vokser det. Den eneste 

nøgle er kærligheden, som afslører det bedrageriske spil og åbenbarer det desperate 

råb om hjælp fra alle de aspekter af os, som tror de ikke er elskede. 

 

Set fra en anden synsvinkel, er dette råb måske vores kødelige krop, der vil give os 

en besked. Vi tror som regel, at den gør os ondt, men det er os, der gør den ondt på 

tusind måder. Vi glemmer hvor meget den har behov for ly. En sygdom eller et 

fysisk chok er altid en bøn om kærlighed. Kroppen er dygtig til at tale til os 

gennem sine celler, betragt den som livets hellige tempel. 

 

Vi bør også være venligt indstillede overfor andres skyggesider, som ikke længere 

kan påvirke os negativt, for ved hjælp af Nun vil vi kunne oversætte andres 

negative udstrålinger til bønner om kærlighed. 
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Vort Selv udvider til stadighed sin bevidsthed gennem de erfaringer det gør, indtil 

det til sidst ikke længere er nødvendigt for sjælen at inkarnere i et fysisk legeme. 

Mysterieskolerne taler for eksempel om hvordan vi i vort lavere selv, delt af de 

positive og negative indflydelser vi betragter i vore omgivelser, kæmper med os 

selv. Det ene øjeblik er man én, det andet øjeblik en anden. Men kun ved at lære og 

ved at øve os, vil vi udvikle en tredje del af os selv, nemlig et punkt, der betragter 

de to andre identiteter, som vi har skabt ud fra en kosmisk synsvinkel. I 

mysterierne kaldes dette punkt for selvet, og det er kun gennem udviklingen af 

dette selv, at vi bliver i stand til at kende os selv, og ud fra dette kendskab udvikle 

en fylde, som er en følge af, at man virkelig har ‘mødt sig selv’. 

 

Over templets dør i Delfi stod der: ”Menneske, kend dig selv.” En af de nemmeste 

måder hertil er at lære, at leve i nuet. At tage en dag af gangen, hvor svært det end 

kan forekomme, er kun det første skridt på vejen mod nu’et. Det andet skridt er at 

opfatte, hvor stor en del af dagen, vi samtidig forsøger at leve. Hvis vi om 

morgenen tænker på eftermiddagen og om eftermiddagen tænker på aftenen og 

næste morgen, og om aftenen tænker på tiden der er gået og hvad vi vil bruge den 

næste dag til, lever vi ikke i nuet.  

 

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

har nået en vis grad af åndelighed vil vi have udviklet vor vilje så meget, at vi kan 

krydse den grænse der skiller mellem ‘vågentilstand’ og ‘søvn’, når som helst vi 

ønsker det, og vi bliver på denne måde vor egen lærer. Det sker, fordi vi er blevet 

mere bevidste om vort højere selv eller om det som mysterierne kalder for  

sjælstriaden. Denne emotionelle triade, der er anbragt i Selvet, arbejder altid på, at 

forfine den nu selvbevidste sjæl, sommetider ved berøring af strenghed fra venstre 

og sommetider ved berøring af barmhjertelighed fra højre, som, opfattet af selvet, 

bringer nogle uoverensstemmende emotionelle sammentrækninger eller udvidelser 

i balance.  

 

Tarotkortet Mådehold symboliserer den klassiske dyd 

tilbageholdenhed, den fornuftige kontrol over vores ’appetit’. 

Men figuren som hælder væske fra et kar over i et andet 

fortæller os også om en anden gammel og relevant betydning af 

mådehold, nemlig om det, at blande forskellige ingredienser i 

det rette forhold. Væsken er den åndelige flod af lidenskab hvori 

sjælen stiger fra det lavere plan til det højere.  
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Det vi skal lære på denne sti er at kende til de forskellige kilder til de kreative 

kræfter og bruge dem og forvandle dem. På denne sti bør vi omdanne de fysiske 

energier til åndelige og uddele dem i den dosering vi ønsker det. Det er derfor, at 

kvinden på billedet hælder væsken fra sølvurnen, der symboliserer den fysiske 

energi, over i den gyldne urne, der symboliserer den åndelige energi, hvorved den 

fysiske energi, ved en indre kemisk proces, forvandles til en åndelig. Denne kunst 

var kendt af alkymisterne og blev kaldt ‘den kongelige kunst’.  

 

Hvad vi end studerer, vil vi til stadighed høste plus- og minusvirkninger af vore 

tanker og handlinger fra tidligere handlinger eller inkarnationer, og der er ingen 

tvivl om, at vi til en vis grad ikke alene skaber, men også møder virkningerne af alt 

det, som vi skaber i løbet af livet. Kvinden på kortet kan derfor også betyde 

Karma’s engel, der omhælder vor samlede karma, prøver den og afgør, hvornår og 

under hvilke omstændigheder vi skal genfødes. Det symboliserer, at vi til stadighed 

skal og vil udvikle os opad. Ved omhældningen falder ikke en eneste dråbe til 

jorden: ’Intet går nogensinde tabt af vor åndelige substans.’ 

 

Det kan være berettiget at diskutere om figuren på kortet Mådehold er androgyn. 

De fleste kort viser denne figur som en engel snarere end en menneskelig 

personlighed. Ifølge de gamle kabbalister har hvert levende menneske, hvert dyr og 

hver plante en skytsengel. Måske er dette vores gode engel. Hvis hun har en besked 

til os, kommer den til udtryk gennem hendes handlinger, som synes at sige: 

”Tålmodighed  - Tro. Der er kræfter på færde i universet og i dig selv, som ligger 

ud over dine daglige erfaringer. Stol på disse dybere strømme i livet; lad dig flyde 

med dem.” 

 

Sammendrag 

 

1.  Lær at leve i nuet. 

 

2. Der er ingen tvivl om, at vi til en vis grad ikke alene skaber, men også møder 

virkningerne af alt det, som vi skaber i løbet af livet. 

 

3. Vort Selv udvider til stadighed sin bevidsthed gennem de erfaringer det gør. 
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Den 5. rejse fra Yesod til Tiphereth 

- Bogstavet Resh og kortet Dom. 

 

 Når vi træder ind på Resh`s sti, bør vi tillade tankerne 

at slappe af for, at lade vor intuition udfolde sig og 

lytte til vort højere selv’ beskeder. Bogstavet Resh 

betyder menneskets hoved og symboliserer 

‘tilbagevenden’ til den guddommelige verden. Resh 

symboliserer åbenbaringen af Guds tanker gennem tale 

og sindet der ’bøjer’ sig for at udtrykke sig i tale. 

 

På denne sti vi kan vi få en mærkelig oplevelse, men 

det er en oplevelse som vi alle må gennemgå i 

dødsøjeblikket. De som allerede har været ovre på ‘den 

anden side’, men som blev genoplivet, fortæller at de 

oplevede den ”sidste dom”. Det øjeblik hvor ånden, 

ego’et, afkaster sit dødelige hylster, og hvor de mange 

indtryk der var opsamlet i det ubevidste - efter et kort 

eller langt liv - blev befriet, og pludseligt på én gang 

gennemtrænger bevidstheden. Vi ser hele vort liv passere revy foran os, på samme 

måde som når vi afspiller et stykke musik på en cd. Og alligevel kan både cd’en og 

livet kun opleves i tiden. På samme måde som musikken afspilles fra cd’ens 

overflade fra start til slut, på samme måde gennemgår vi vort liv fra begyndelse til 

slut.  

 

I døden oplever vi dog en tilstand hvor vort liv ikke længere opfattes i tid og rum, 

men uden for tid og rum, og hvor oplevelserne og indtrykkene samtidigt 

gennemtrænger bevidstheden. Det ‘genopstandne menneske’ oplever denne tilstand 

medens han stadig er fysisk i live, men i en psykisk tilstand. Han må se på sit liv på 

samme måde som den der lige er død, som om han oplever det hele igen, ikke i tid, 

men alt på én gang. Ligesom vi kan se ud over et landskab fra oven, se dets helhed, 

uden at skulle vandre det hele igennem til fods. I denne tilstand ser vi alting på én 

gang på nøjagtig samme måde som det skete for os. Ved at have gjort det er det 

ikke længere muligt, som i det virkelige liv, at se tingene gennem farvede glas, 

enten for at forklæde det eller komme med undskyldninger for os selv eller andre. 

Nej, vi må lade det hele passerer forbi vort sinds øje præcis som det skete og 

opleve det på ny uden forskønnelse, forklædning eller maske. Vi må se 
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kendsgerningerne i øjnene hvad enten vi kan lide dem eller ej, vi må gense og 

genopleve alle vore gerninger fuldstændig afklædte, præcis som de var. 

 

Vi må også erkende hvad der ledte os til disse handlinger. Vi vil blive konfronteret 

med alle motiverne for vore ord og handlinger og vi må dømme enhver tanke vi har 

tænkt, sagt og gjort og lide den straf at vi selv vedtager den. Vi bliver ikke dømt af 

en Gud udenfor os selv, men vi kommer med vor egen kendelse.  

 

På bogstavet Mems sti bliver mennesket ødelagt som person og vækket i ånden. Vi 

indser, at vort ego ikke er et materielt, isoleret væsen, men at vi med ordet jeg 

mener ånden over vores person. Som et resultat af denne opvågnen kommer vi til at 

tage fat på mange ting. Vi bliver i stand til på én og samme tid, at se ind i den 

anden verden og i denne, vor verden, og klart skelne mellem deres respektive 

bestanddeles mål: ”vi er her, og hist, et levende menneske.” 

 

På denne sti kan vi også opleve unio mystica, det mystiske bryllup, det, at vores 

bevidsthed bliver ét med og identisk med det virkelige selv. Vi ser også alting fra 

den ‘anden’ side, og ser tilbage derfra, fordi vi allerede har krydset tærsklen. Vi vil 

komme til den erkendelse, at vore fødder hidtil har været som bundet til jorden og i 

lang tid var ude af stand til at løse sig selv. Nu er båndene borte. For selvom de kun 

eksisterede i vores fantasi, var det også selve grunden til, at de var virkelige for os. 

Nu er der intet der holder os tilbage længere.  

 

På denne sti bliver vi klar over, at vi har fundet de to verdener, og hvad der er 

vigtigst, vi føler os hjemme i begge verdener, i dem begge oplever vi vor egen 

verden. Vi ser, at der ikke er sådan noget som verden hinsides modsat denne 

verden. Begge danner de én enhed, for denne verden har ingen eksistens uden den 

næste verden. Denne verden er sommetider en meget ufuldkommen manifestation 

af den næste verden. Vort Selv har altid været i den anden verden og altid forblevet 

der, hvad enten det fysisk var her eller ej.  

 

Der er to ting som ofte forvirrer omkring dette kort, Dommen. 

Det første har at gøre med forskellen på dette kort og kortet 

Retfærdighed. Den anden har at gøre med begrebet ’den yderste 

dom’. 

 

Retfærdighed repræsenterer vurderingen af en specifik hændelse 

eller handling som vi kan belønnes for, eller straffes for, som en 
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del af en stadig kørende læreproces. Det kan være inden for dagligdagens 

erfaringer, eller det kan være et aspekt af spirituel udvikling. Moderen belønner 

barnet for god opførsel og straffer det for dårlig opførsel. I psykologiske termer 

betyder dette, at vi belønner eller straffer os selv. Retfærdighedsprincippet kommer 

i spil når vi ser kritisk på noget som vi har gjort og føler os tilpas ved hvis det er 

godt, eller forstyrres af, hvis det var en fejltagelse. Vores selv-kritik i en given 

situation gentager sig om og om igen, ligesom den meget virkelige og særlige 

belønning eller straf som vi giver os selv. 

 

Men Dommen er noget helt andet. Den repræsenterer en vurdering ved slutningen 

af en lang cyklus, såsom at trække sig fra et job, afslutningen på et ægteskab, 

afslutningen på en bog, eller en bygning, eller et længevarende projekt. Det er på 

mange måder ’den yderste dom’. Men ordet er misvisende, da vi erfarer slutningen 

af en cyklus om og om igen. Derfor repræsenterer dette kort Genfødslens Arketype. 

Det viser en pause, det øjeblik hvor vi vender os om og ser tilbage, før vi begynder 

på noget helt nyt. 

 

I sin dybeste betydning beskriver dette kort en midlertidig rapport om sjælens 

fremskridt mod ’frigørelse’, en vurdering af, i hvilken udstrækning foreningen af 

modsætningerne af ’maskuline’ og ’feminine’ principper har fundet sted. Der er 

ingen straf eller belønning, som de fleste forstår ud fra disse begreber, og som 

definitivt sker indenfor kortet Retfærdigheds rammer. Dommen erklærer på 

forskellige planer, om man enten er fri eller forblevet lænket til uforløst ubevidst 

materiale.  

 

Hvis vi er i stand til at reagere på trompetens lyd, vil vi træde frem og ind i en 

udvidet tilværelse, der overgår alt, hvad vi har kendt eller forestillet os. Hvis ikke 

vi lever op til udfordringen, vil vi synke tilbage til vores fangekælder.  

 

 

Sammendrag 

 

1. Lær at erkende hvad der leder os til vore handlinger. 

 

2. Der ikke er sådan noget som verden hinsides modsat denne verden. Begge 

danner de én enhed. 

 

3. Lær at acceptere, at give slip og bare være. 
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Den 6. rejse fra Hod til Geburah 

- Bogstavet Peh og kortet Stjernerne. 

 

Vores stemme er en gave fra himlen, som skal 

respekteres og benyttes med kærlighed. En positiv 

tanke, en tilgivelse, en undskyldning, en bøn - bliver 

endnu bedre hvis den udtales højt.  

 

Bogstavet Peh betyder sprog. Den talte visdom 

kommer fra det indre af hjertet til munden, for som der 

står: ”Den kloges hjerte oplyser hans mund”.  

 

Da Peh også er et af de seks slutbogstaver (Kaph, 

Mem, Nun, Peh, Tzaddi og Aleph), har det også to 

former. Den første form, hvor Peh indgår i starten eller 

midten af et ord, siges at være ’bøjet’ i ydmyghed, 

munden er lukket og tavs, mens det i sin egenskab af 

slutbogstav siges, at åbne og oprejse sig for at udtale, 

hvad det har erfaret i hjerne og hjerte, tanke og følelse. 

Dette siges at være en hentydning til, at vi altid bør være tavse og ydmyge, mens vi 

overvejer at omsætte vores tanker til tale, som der står skrevet: ”Æbler af guld i 

kurve af sølv, er ord, der er talt på rette vis” (Ordsprogenes Bog 25:11) 

 

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

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

arbejde i at meditere på og kontemplere eller reflektere over de mange 

korrespondancer som forbinder Skabelsen med Kilden. De første kabbalister 

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

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

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

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

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

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

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

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

igennem hinanden. En kabbalistisk tekst kræver altid både en bogstavelig og en 

billedlig tilgang, hvis vi vil have hele historien med. 
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På Tarotkortet Sjernen, der hører til denne sti, ser vi en nøgen 

kvinde der hælder væske fra to kar ud i henholdsvis en sø og på 

jorden. Der skinner en stor stjerne og syv mindre på himlen over 

hende. I baggrunden er der et træ hvor der sidder en fugl, som er 

et symbol på sjælens evne til at hæve sig til højere ting. Fuglen, 

en ibis, er udødelighedens symbol og symboliserer, at sjælen 

(ibis) vil overleve legemet, som kun er et ”prøvelsens bolig” og 

styrken til at bære disse prøvelser kommer fra oven. Fuglen, der 

skal til at lette, forestiller sjælen, der vil løfte sig til flugt for at forlade jorden for 

altid.  

 

Fuglen Ibis er også åndens due eller visdommens ugle. På nogle kort er den blevet 

erstattet af en sommerfugl der hviler på en blomst for, at symbolisere sjælens 

forbindelse til det forgængelige legeme. 

 

Stjernen som skinner i mørket symboliserer den vejledning vi får fra oven, det lys 

som vi kan styre vor kurs efter. I den kristne symbolik er stjernen sommetider et 

symbol for Jomfru Maria som Stelle Maris, Havets Stjerne, og Betlehemstjernen, 

som fortalte de tre vise mænd om Kristus komme. 

 

Der er otte stjerner på kortet og den største har normalt syv- eller otte punkter. En 

stjerne med syv punkter henviser normalt til Venus, den stjerne som symboliserer 

kærlighedens helbredende kræfter der oplyser sjælen i sit legemes indelukke. 

Venus er morgenstjernen og bringer løfte om et nyt daggry. 

 

Stjernen med de otte punkter symboliserer ligevægtens lov, balancen mellem ånd 

og materie, mand og kvinde, det indre og det ydre. Det er Dommedagens Bog 

forseglet med syv segl og repræsenterer således den indre og den ydre erkendelse, 

sjælens fødsel og kroppens fødsel, som i astrologien siges at være under 

indflydelse af planeterne, her repræsentere ved de syv omgivende stjerner eller 

segl. 

 

Væsken hældes på jorden som et tegn for inspirationen vi får fra oven, og kvinden 

er nøgen, fordi sandheden er utilsløret. Hun er det feminine princip eller 

modergudinden, der hælder livets vand om foråret for at genoplive den udmattede 

verden.  
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Symbolikken på kortet der hører til denne sti, fortæller os også, at naturen afslører 

sig selv for os når vi praktiserer den rette meditation. Naturen afslører sig selv; vi 

afslører ikke den. Det er ikke så meget det, at vi lærer at meditere som det, at vi når 

til en vis grad af modenhed, hvorved meditationen bliver mulig.  

 

Mystikeren Karl von Eckhartshausen skrev om den usynlige, indre helligdom: 

”Verdslig intelligens søger forgæves denne helligdom; alt er umuligt at tyde for 

den som ikke er beredt; han kan intet se, intet læse i det indre, men han som er 

moden dertil forenes med kæden, og ofte på det tidspunkt hvor han troede det 

mindst muligt, og på et tidspunkt hvor han vidste mindst om sig selv.  

 

Det, at søge at blive moden, burde være den største anstrengelse hos den som 

elsker visdom, og der er metoder, hvor ved den rette modenhed kan opnås, for i 

dette hellige fællesskab findes menneskets oprindelige lager for de ældste og 

oprindelige videnskaber, tilsammen med den antikke videnskabs oprindelige 

mysterier.  

 

Det er et unikt og virkeligt illumineret fællesskab, som er i besiddelse af nøglen til 

hele mysteriet, som kender til kilden til naturen og skabelsen.  

 

Den lærdom der hører til denne sti er også, at vi skal unde os den ro, der genskaber 

vore kræfter og på ny fylder energier op, som vi har brug for. At vi skal bruge 

søvnen i vores virksomhed, for vi spilder ikke vores tid, når vi sover og drømmer. 

Sjælen er en formidler og budbringer mellem os og det Guddommelige i det 

tidsrum hvor vi sover.  

 

Sammendrag 

 

1. Lær at lytte til andre. 

 

2. Husk at unde dig den ro, der genskaber dine kræfter og på ny fylder de 

energier op, som du har brug for. 

 

3. Stil søvnen i din virksomheds tjeneste. 
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Den 7. rejse fra Netzach til Chesed 

- Bogstavet Kaph og kortet Retfærdighed. 

 

 I vores psykes labyrint, og legemets puls, er der en 

livskraft som huser en utrolig genopstandelseskraft eller 

evne. 

 

Bogstavet Kaph symboliserer materiens mysterier. 

Kaph styrer de atomare, magnetiske, elektriske kræfter 

og også de endnu mere subtile kræfter. Kaph’s kræfter 

er umådelige. De kan gennemtrænge alle de fysiske 

planer, selv de tætteste, og vi har undertiden brug for 

dens dyrebare hjælp til at fortsætte fremad, komme 

videre. Kaph leder os til bevidsthed om den erfaring, at 

kroppen er et helligt tempel, og det åbner en vej der 

tillader os at forstå og elske legemet. 

 

De to bogstaver der hører med i den fulde stavemåde af 

Kaph er de første bogstaver i de to hebræiske ord: Koach, der betyder potentiel, og 

Poel, der betyder faktisk. Således hentyder Kaph til den latente magt i de åndelige 

riger af muligheder for fuldt ud, at manifesterer sig i den fysiske verden. Gud 

skabte verden i bevægelse, ellers ville Skabelsen øjeblikkelig forsvinde. Hans 

potentiale er derfor aktuel i hvert eneste øjeblik af Skabelsen. Dette begreb kaldes i 

Kabbala for ”beføjelsen til at aktualisere er til stadighed tilstede i det 

virkeliggjorte”. Da den bogstavelige betydning af Kaph er ”håndflade”, det sted i 

kroppen hvor potentialet bliver aktualiseret, opstod traditionen med at sætte den 

ene håndflade mod den anden efter opvågningen, fordi der står skrevet: ”Jeg takker 

dig, evige Konge, for Du barmhjerteligt har genoprettet min sjæl i mig. Din 

trofasthed er stor!”  

 

Vi bygger hver især vor egen verden. På én gang bygger vi inde fra og tiltrækker 

udefra. Tanken er den kraft hvormed vi bygger, for tanker er kræfter. Lige bygger 

lige og lige foretrækker lige. I samme grad som tanken bliver åndeliggjort, bliver 

den mere fin og mægtig i sit virke. Denne åndeliggørelse foregår efter love og står 

derfor i alles magt. 

 

Enhver ting bliver først forarbejdet i det usynlige, før det kommer for dagen i det 

synlige. I idéen, før den vinder skikkelse i virkeligheden. I det åndelige, før den 
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fremtræder i stoffet. Det usynlige rige er årsagens rige. Det synlige rige er 

virkningens rige. Virkningens natur er altid bestemt og betinget af dens årsags 

natur. 

 

På det Tarotkort, Retfærdighed, der hører til denne sti ser vi en 

kvinde der sidder ned og holder et sværd og en vægt. Kortet er 

blevet sammenkædet med dommen efter døden i den ægyptiske 

religion, hvor sjælen blev vejet op imod fjeren Maath, princippet 

for orden og sandhed. For at bestå prøven må menneskets 

bevidsthed veje nøjagtigt det samme som fjeren, således at 

vægtskålene står lige. Dette motiv med, at veje sjælen efter 

døden, ser vi også i den kristne kunst i middelalderens billeder 

hvor vi ser den døde blive vejet på en vægt i den Sidste Dom.  

 

En anden forbindelse er loven om karma, at ”mennesket høster, som det har sået”, 

og nogle har fortolker kortet som den essentielle orden i universet, den moralske 

lov og pligten der følger af dette.  For andre igen står det for samvittighed og 

skelneevne. Ofte forklares det som et symbol for retfærdighed efter de gamle 

grækeres idé om balancen mellem to modsatte faktorer. Ebbe og flod, årsag og 

virkning, godt og ondt. 

 

Sværdet hun holder og som peger opad, symboliserer, at vores vej til at starte med 

var teoretisk og senere praktisk og lært mundtligt. Nu står vi foran konsekvenserne. 

Sværdet symboliserer retfærdigheden og vægten symboliserer balancen. Hun 

sidder ved toppen af tre trin, og de symboliserer de tre verdener. Før vi er nået til 

en vis erkendelse og forståelse af denne verden vil klædet ikke blive fjernes så vi 

kan se de højere verdener.  

 

Vi må huske på, hvor vigtigt det er, at vi bruger vor viden til glæde for 

menneskeheden, da intet er sparet med hensyn til, at forsyne os med 

arbejdsredskaber på denne vej. Dog virker loven på en sådan måde, at vi ikke kan 

hjælpe os selv, medmindre vi har intentioner om uselvisk at hjælpe vore 

medmennesker. Derfor findes den lov som siger: ”Den som har den største magt, 

er den største tjener af dem alle.” 

 

Når vi beskæftiger os med den esoteriske historie, ser vi at tonen i skrifterne er den 

samme, nemlig, ved at give af sig selv, opnås proportionelt retfærdighed og 

beskyttelse fra det kosmiske. De der har lært at tjene andre, har fundet, at den 
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kosmiske retfærdighed har åbenbaret vigtigheden af denne lov. Vi kan formentlig 

ikke vokse yderligere i oplysning hvis ikke vi har forstået værdien af denne lov. 

Med mindre vi er villige til at give af os selv - ikke for belønningens skyld, som 

måske gives - men fordi det er ret at give, at tjene til gengæld for gaverne som 

gives. Hvis vi giver af vor viden for at hjælpe andre til at leve et liv med glæde og 

fred, så giver vi noget guddommeligt. Hvis vi giver andre venlige ord og venlige 

gerninger, så er vi på den rette vej. Dette er den kosmiske eller guddommelige ånd, 

som mystikerne priser så højt. Dette er den vigtige lære som ligger i dette kort. 

 

Kvinden på kortet siger også klart og tydeligt: ”Du må erkende sandheden. Så 

snart dette virkeligt er sket, vil al frygt og al tvivl være taget fra dig. Du vil fra nu 

af have det mod og dermed også de kræfter, der er nødvendige for din videre 

færd.” 

 

Sammendrag 

 

1. Brug din viden til glæde for andre mennesker. 

 

2. Giv andre venlige ord. 

 

3. Gør venlige gerninger. 
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Den 8. rejse fra Hod til Tiphereth 

- Bogstavet Samekh og kortet Djævlen. 

 

På denne sti må vi lære at have tillid til guddommelige 

og turde, at lade os elske. Hvis vi var bevidste nok om 

den utrolige kærlighed, som ledsager os alle på vores 

vej, ville al frygt forsvinde fra jordens overflade. 

Bogstavet Samekh repræsenterer denne kærlighed, som 

intet forlanger, som simpelthen tilbyder os sin støtte, 

uden at forlange noget til gengæld.  

 

Men Samekh symboliserer også et våben. På denne sti 

må vi besejre dette våben og tage det i besiddelse for, 

at forsvare og beskytte os selv mod påvirkningerne 

udefra eller indefra. Formen af dette bogstav minder 

om en bue eller hvælving. Den lukkede cirkel er dog 

også et velkendt symbol for slangen der bider sig selv i 

halen. Samekh betyder også Nahash, den drage der 

vogter skatten. 

 

Bogstavet Samekh relaterer også til mysteriet om Lucifer og dette forklarer 

formentlig, hvorfor kabbalisterne almindeligvis fortolker bogstavet Samekh som et 

symbol for både de ’onde’ og de rene kræfter i denne verden. Mennesket holdes 

fanget af sin uvidenhed om dominansen af de rå kræfter og dyriske drifter i sit 

indre. Det er bundet af sin egen materialisme og de negative elementer i følelsen af 

stolthed, had, ondskabsfuldhed og lyst. Vi må stå ansigt til ansigt med disse kræfter 

i os selv for først at kontrollere dem og siden, at forvandle dem til ny energi og 

åndelig fornyelse - det godes kræfter.  

 

Tarotkortet Djævlen, der hører til denne sti varierer meget i de 

forskellige sæt, men i de fleste af dem er det delvist et menneske 

og delvist et dyr, der står på en platform hvortil to mindre 

dæmoner eller mennesker er bundet, og i hans hånd holder han 

noget der minder om en trefork. Han har normalt horn og gede 

ben, flagermuse vinger og rovfugle kløer.  

 

Kortet fortolkes almindeligvis som et symbol for de onde kræfter 

i denne verden, mennesket holdt fanget af hans egne dyriske 
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drifter, materialismen, dominansen af de rå kræfter og uvidenhed, stolthed, had, 

ondskabsfuldhed og lyst. Modsat Magikeren står Djævlen for de selviske kreative 

og intellektuelle kræfter og onde løsninger og han kaldes da også sommetider for 

den Sorte Magiker.  

 

Kortet er symbolsk forbundet med Pan, den græske gedegud, som står for den vilde 

natur og den utæmmede seksualitet, de overdrevne, brændende kræfter i dyriske 

begær som pulserer gennem hele skabelsen, og som fornyer og støtter alle arter og 

livsformer. Ordet Pan betyder på græsk bogstaveligt talt 'alt'.  

 

Vi må stå ansigt til ansigt med Pan's kræfter i os selv, og vi må mestre dem og 

vende dem til det godes kræfter. Forvandlet på denne måde bliver de til ny energi 

og åndelig fornyelse. Satans andet navn i de gamle legender er Lucifer, 

Lysbæreren. Han er forbundet med slangen i Edens Have, som ses på nogle af 

kortene, og det hebræiske ord for slange er nahash og det har den samme 

numeriske værdi som Messiah, Frelseren. Om Lysbæreren Lucifer kan vi sige, at 

det er vort sind - vor frister og forløser, vor intelligente befrier og frelser fra ren 

dyriskhed. 

 

Hvis vi placerer Tarotkort nr. 1, Magikeren, ved siden af Djævlen, ser vi, at de 

begge har armene på samme måde, men Djævlen gør det omvendt. Magikeren 

peger med sin højre mod universet og den venstre mod Gud, på den anden side 

løfter Djævlen sin højre hånd i vejret, mens han venstre peger mod jorden. I stedet 

for Magikerens magiske stav, holder Djævlen den tændte fakkel, symbolet på den 

sorte magis destruktion.  

 

Vi bør dog ikke betragte dette kort i lyset af den symbolik der er afbilledet på det. 

Der er ifølge traditionen intet ondt i universet medmindre vor bevidsthed 

sammenligner Gud med det onde. I den pytagoræiske talskala sammenlignes tallet 

15 med renhed, hvilket også bekræftes af det 15. hebræiske bogstav. Vi kan også 

bruge dette kort som en illustration på positive og negative funktioner i al materie, i 

al intelligens og i alle handlinger. Satan, Djævlen og Saturn er meget gamle 

symboler i de mystiske lærdomme. I astrologien bliver Saturn kaldt Betvingeren, 

men er den vigtigste planet for de esoteriske astrologer, da denne planet markerer 

de kritiske stadier mellem det virkelige og det uvirkelige, det sande og det falske, 

det subjektive og det objektive, lys og mørke, gode hensigter og sendrægtighed. 

Ligesom alle andre planeter har den et dobbelt aspekt, men på samme tid synes 

dens vibrationer, gennem materien, at skabe større ekstremer af godt og ondt end 
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nogen anden planet. Således kan vi, ved at bruge den gode indflydelse, sikre en 

sand menneskelighed, ærbødighed, udholdenhed, opofrelse og sindsro og få den til 

at arbejde som en rensende engel. I denne henseende er enhver betydning af Saturn 

planeten der revser, og for alle dem som higer efter renhed, retskaffenhed og 

beskedenhed, vil ordene ”velsignet være de som er rene af hjertet, thi de skal se 

Gud'” have en særlig betydning.  

 

Vores forståelse af godt og ond er for det meste helt fejlagtige. Det som kortet 

Djævlen fortæller os er, at Djævlen er Gud, når han er misforstået af den ugudelige. 

Dette forstå vi bedre når vi læser Jacob Bøhmes ord: ”Guddommen er overalt, alt i 

alt. Men han kaldes Gud alt efter kærlighedens lys, og alt efter den 

fremadskridende glædens ånd; men alt efter de mørke indtryk kaldes han Guds 

vrede og den mørke verden; og alt efter den evige ild-ånd kaldes han den 

fortærende ild".  

 

Ved at se tingene som de virkelige er og vidende om hvor fejlagtig den almindelige 

opfattelse er, slører mystikerne mange gange deres kundskaber i glyffer og 

symboler, men af og til - ligesom ovennævnte ord af Bøhme - taler de ligeud, og 

fortæller os i et tydeligt sprog, at ikke kun de fysiske og naturlige onder - som pest 

og jordskælv - men også de forskellige onder som vi kalder 'ondskab', er 

ordensfyldte faser af den kosmiske manifestation fra det guddommelige. 

Guddommen, der er kilden til al aktivitet, er nødvendigvis også årsagen til 

fænomener vi ikke bryder os om, de som indgyder os rædsel, de som vi frygter og 

misforstår. Trin efter trin, modnes vores forståelse, og aktiviteter som tidligere blev 

anset for at være resultater af ondskaben fra en personlig modstander af 

menneskeheden, personificeret som Djævlen, forstås nu som de virksomme, 

naturlige love som i virkeligheden er godgørende, når deres handlinger forstås 

rigtig. Og når de subtile årsager til det, som vi kalder moralske onde, i tiden der 

kommer, blive bedre og bedre forstået, vil den forståelse give os mulighed for, at 

forvandle de kræfter der nu skaber lidelse, skabe glæde og lykke. Denne 

forvandlingsproces begynder med en accept af sandheden, da der kun er én eneste 

årsag til alle aktiviteter, selv de hændelser som vi klassificerer som onde. Ved at 

indse dette, tager vi byrden fra den plads hvor den ikke hører til, og bringer den til 

den plads hvor den hører til. Vi lærer, at uanset hvad der synes skadeligt for vort 

helbred, skyldes det vor egen uvidenhed og mangel på forståelse. 

Besværlighederne er ikke i tingene, men i os selv, og deres navn er uvidenhed. 
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Djævlen repræsenterer bevidsthedens slaveri ved illusionen om stoffet. Og man må 

være fuldstændig neddyppet i de materielle tilstande til denne ekstrem før en 

forløsning er mulig. Denne idé er udtrykt i den kristne allegori som Jesus der 

prøves ansigt til ansigt med Satan og stiger ned i helvedes dybder. Princippet er i 

alkymien symboliseret ved den sorte, klæge masse som guldet udvindes af. Og den 

kendsgerning, at dette tema er blevet udtrykt på så mange forskellige måder og veje 

op gennem historien gør det tydeligt at forskellige kulturer har symboliseret den 

samme vigtige psykologiske og arketypiske proces. 

 

Oplevelsen ved at samtale med denne figur kan, til at begynde med, vise sig at 

være vanskelig. Djævlen er, som en nøglearketype i det kollektive ubevidste, 

utrolig irrationel – og skaber angst og bekymring. Vi vil finde det noget mindre 

stressende at have at gøre med denne figur som Skyggens Arketype, som 

legemliggør – generelt sagt – de fleste negative og dårligere kvaliteter i vore egne 

personligheder. 

 

Hvis vi undersøger det ”dyriske menneske”, som det fremstår i Tarot, kan vi se, at 

ingen enkeltdel i sig selv forekommer overvældende. Det som gør denne figur så 

frastødende er den meningsløse blanding af forskellige dele. En så irrationel 

sammenstilling truer selve tingenes orden og underminere den kosmiske plan, 

hvorpå alt liv bygger. At konfrontere sig med en sådan skygge ville betyde, at man 

konfronterede sig med frygten for, at ikke blot vi mennesker, men naturen selv var 

gået bersærk. 

 

Men dette mærkelige indre dyr, som vi projicerer over på Djævlen er, når alt 

kommer til alt, Lucifer, Bringer af Lys. Han er en Engel - om end en falden engel – 

og som sådan er han Guds sendebud. Det sømmer sig for os, at lære ham at kende. 

 

 

Sammendrag 

 

1. Tør at lade dig elske. 

 

2. Giv uden at forlange noget til gengæld. 
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Den 9. rejse fra Netzach til Tiphereth 

- Bogstavet Yod og kortet Skæbnehjulet. 

 

Bogstavet Yod symboliserer hånden som sår, som giver 

og som overbringer og frøet der sås indeholder hele 

træet. 

 

Livets kraft er overalt, den cirkulerer i universet og 

opfylder alting. Den er vores og som vi kan modtage 

uden, at forsøge at holde den tilbage, men simpelthen 

lade strømme frit og give liv til vore dage. 

 

Yod er symbolet på Gud i skabelsen. Yod er lysets 

gnist, mærket, som skaberens hånd har indgraveret på 

hvert atom, hvert molekyle, hver en levende celle. Det 

er det mindste af bogstaverne, punktet som indeholder 

alt, som ikke lader sig definere, og hvis kraft er uden 

grænser. Det er det første bogstav i det hellige navn på 

fire bogstaver navn: Yod, He, Vau, He, men er også navnet på Yeschouvah, Jesus, 

hvis vi tilføjer bogstavet Shin i midten af navnet.  

 

Hemmeligheden bag dette punkt, Yod, er den Grænseløses styrke til at indeholde 

begrænsede fænomener i Sig Selv og udtrykke dem som tilsyneladende ydre 

virkelighed. Begrænsede manifestationer begynder ved et nul-dimensionelt punkt, 

derefter udvikler det sig til en en-dimensionel linje og to-dimensionel flade. Dette 

er antydet ved den fulde stavemåde af Yod, Yod, Vau, Dalth: ’punktet’ er Yod, 

’linjen’ er Vau og ’fladen’ er Daleth. Det første punkt, Yods essentielle kraft, er det 

”lidt som indeholder så meget”. Det meget henviser til Guds Ubegrænsethed, 

skjult i det oprindelige punkts åbenbaring, som afspejler sig som Ubegrænset 

potentielt punkt til at udvikle sig, og udtrykke sig i alle de mangfoldige begrænsede 

fænomener i tid og rum. 

 

Vi bør huske på, at vi er skabt i Guds billede. Den hellige arv vibrerer i os, vore 

skabende evner er uendelige. Tænk rigtigt over dette. Vort potentiale er umådeligt. 

Hvordan vil vi bruge det? Handlingens øjeblik er kommet. Det, som vi så sår, 

forenet med Guds billede, bærer vore rene intentioners mærke. 
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Det Tarotkort der hører til denne sti hedder Skæbnehjulet og er 

et symbol for skæbnen. I mange af de gamle traditioner ser man 

Gud forme verden og mennesket som på en pottemagers 

drejeskive. Det drejende hjul i Ezekiels vision, hvis fælg var 

fyldt med øjne, er symboler for den guddommelige aktivitet og 

intelligens. I den kristne kunst bruges hjulet sommetider som et 

symbol for Guds kraft i udstødelsen af Adam og Eva fra 

paradisets have, og et hjul og et sværd er nogle af de ting den 

engel der vogtede Edens Port havde. 

 

Hjulet ses også i alkymistiske tekster som et symbol for den åndelige opstigning og 

nedstigen. Det kan ses som et symbol for Kristus' nedstigen i det dødelige 

menneskes legeme og løftet og udødeligheden som han bragte menneskeheden. En 

cirkel eller et hjul, står for helhed, for mangfoldighed indeholdt i enhed. Akslen 

som står stille mens hele hjulet drejer rundt, er et tegn på stabilitet i hjertets 

forandringer. Den drejende fælg er tidens evige drejen rundt, år efter år, i cyklisk 

fremad skriden. Solen, månen og planeterne, som kontrollerer de menneskelige 

mål, drejer rundt i zodiakkens hjul. Årstiderne i årets hjul, tidevandets ebbe og 

flod, dag der følger nat der følges af dag. Der er intet nyt under solen og alt vender 

tilbage. Og alligevel, selvom hvert punkt på fælgen vender tilbage, bevæger hjulet 

sig fremad. Livet forsætter gennem symmetrien og de ligevægtige øjeblikke i 

modsætningers faktorer, frastødning og tiltrækning, vækst og forfald, fødsel og 

død. Vi lever ved at ånde ud og ånde ind. For enhver handling er der en modsat 

handling nøjagtig magen til.  

 

Loven om udstrømning og tilbagestrømning er det grundliggende princip i 

universet. Denne grundliggende lov kan også forbindes med læren om karma, som 

fortæller os, at der ikke findes sådan noget som tilfældighed, men, at alt sker efter 

loven om årsag og virkning. Som vi sår, høster vi. Vor gode eller dårlige skæbne 

skyldes ikke tilfældigheder, men hvad vi har gjort ifølge tidligere livs handlinger. 

Karma er altså forbundet med inkarnation og billedet på den jordiske eksistens' 

hjul, inkarnation som følger inkarnation, hvori konsekvenserne af tidligere liv 

erfares og bearbejdes.  

 

Sfinxen med sværdet på toppen af hjulet symboliserer mangfoldigheden indeholdt i 

enheden. På den opstigende side af hjulet ser vi Anubis, som ægypterne mente 

ledte sjælen til dom i Sandhedens Hal efter døden. På den nedstigende side ser vi 

den onde Seth. På den ene side hæver sjælen sig til et højere plan og på den anden 
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synker den ned til det materielle plans bånd. Anubis og Seth minder os også om en 

sætning i William Blake's Ægteskabet mellem Himmel og Helvede: ”Uden 

modsætninger er der ingen fremgang”. Tiltrækning og frastødning, fornuft og 

energi, kærlighed og had er nødvendige for menneskets eksistens. Fra disse 

modsætninger udspringer det som de ortodokse religiøse kalder det Gode og det 

Onde. Det Gode er det passive, som adlyder fornuften. Det Onde er det aktive 

udspring fra energien. Man kan også sige, at Anubis er den gode skytsånd og Seth 

er den onde skytsånd. Sfinxen balancerer på midten af hjulet. Det vil sige, at 

Anubis, er det positive og Seth er det negative og herskeren, Sfinxen, er det 

balancerende punkt. 

 

De fire væsener udtrykker også det at vide, at turde, at handle, at være stille.  

 

I sin løvehånd holder Sfinxen et sværd, som er symbolet for den højeste 

retfærdighed. Endnu engang forklarer dette kort os derfor, at verden er en proces af 

konstant forandring og bliven til. Intet bare er. Alt er ved at blive. Således fortæller 

denne sti os, at vi gennem meditation og erfaring må lære, hvad virkelig viden er. 

 

Hvis vi lægger kortet foran os og mediterer på Hjulet, vil vi opleve, at det frem for 

alt er et energisystem, hvis grundlæggende essens er bevægelse. Således kan vi 

betragte det som en slags bevægeligt diagram over det indbyrdes forhold mellem 

mange facetter af naturen og den menneskelige natur. Livet fremstiller her sig selv 

som en proces – som et system af uafbrudt forvandling, der i lige høj grad rummer 

integration og disintegration, udvikling og degeneration. Op og ned bliver ikke her 

fremstillet som to fastlagte kræfter, der kappes i tovtrækning. I stedet bliver vi 

præsenteret for hele spektret af uendelige små gradueringer fra top til bund, der alle 

griber umærkeligt ind i hinanden, ligesom årstiderne. 

 

Som Hjulets bevægelse afslører, så eksisterer intet i sig selv: Alt bliver til, og alt 

dør. Ikke fortløbende i tid, men på én og samme tid. Mens vi hører disse ord, er 

nogle af vore kropsceller i færd med at dø, mens nye bliver født. 

 

Overvejelser over Hjulets evige drejninger kan hjælpe os til at opleve alle 

modsætninger samtidig – selv de tilsyneladende uforenelige kræfter, som hedder 

fødsel og død.  

 

Ved at meditere på dette kort, kan vi opleve en verden, som ikke er skabt i tid – et 

system som hele tiden begynder og hele tiden slutter. Hvis vi dæmper åndedraget 
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og synkroniserer hjerteslaget med Hjulets bevægelse, kan vi komme i kontakt med 

vores egen tilblivelse og bortgang – ikke som to adskilte hændelser, der vil markere 

begyndelsen og afslutningen på den lineære oplevelse, som kaldes livet, men 

snarere som evigt tilstedeværende aspekter af en forsat proces, hvis omdrejninger 

strækker sig ind i evigheden. I sådanne øjeblikke kan man opleve Hjulet som 

noget, der bevæger sig gennem al tid og med sit kredsløb frembringer cykler af 

fødsel, død og genfødsel. På sådanne tidspunkter opfatter vi ikke længere dets 

bevægelse som en steril og gentagen handling, en uophørlig bølgebevægelse fra 

dag til nat og tilbage igen. Vi begynder at føle, hvordan hver enkelt solopgang 

frembringer en hel ny dag, og hvordan hver nats mørke omslutter os på ny i sin 

sorte livmoder. I sådanne øjeblikke med indsigt prikker det i vores knogler og sener 

med nyt liv, og blodet synger med den sikre viden om, at vi hver dag vil stå op som 

nyfødte. 

 

Sammendrag 

 

1. Giv uden at forlange noget til gengæld.  

 

2. Loven om udstrømning og tilbagestrømning er det  grundliggende princip i 

universet. 

 

3. Uden modsætninger er der ingen fremgang. 
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Den 10. rejse fra Tiphereth til Geburah 

- Bogstavet Tzaddi og kortet Månen. 

 

Bogstavet Tzaddi betegner en grænse, en slutning, et 

mål. Tzaddi henviser til alle idéer om begrænsning og 

forløsning fra deling og stræben. I dette tilfælde 

symboliserer det grænsen mellem liv og død - og død 

og liv. Som et tegn står Tzaddi for en sø der beboes af 

’elementalånder’. Symbolsk sagt er det søen, der er 

fuld af ‘levende skabninger’, vandene der vrimler med 

levende erfaringer fra det ubevidste der manifestere 

sig selv, det vil sige, at det ubevidste bliver bevidst.  

 

Det hebræiske ord, Tzedde, betyder retfærdighed, men 

det er den Guddommelige retfærdighed, vor sjæls 

retfærdighed, ikke den menneskelige retfærdighed, 

hævntørstens tilfredsstillelse eller ego’ets krav.  

 

Tzaddi hjælper os på denne sti til, med kærlighed, at 

gennemskue retfærdigheden i alt det livet har sat os til at afprøve, og det er her vi 

lærer, at forstå prøvelserne og vanskelighederne, at forstå hvorfor vor sjæl har 

udfordret os til at gennemgå dem og hvordan vi kommer større, stærkere og 

kærligere ud af dem. Det viser os, at alt er retfærdigt, men løfter samtidigt det ydre 

skins slør og renser og forfiner os, så vi bliver medskabere af retfærdighed og fred.  

 

Det som vi oplever på denne sti er noget afgørende som vil påvirke vores 

fremtidige liv. Efter alle oplevelserne i de foregående tilstande, kommer vi til den 

store tærskel, hvor vi virkeligt, og ikke kun indadtil, lader alle jordiske ting tilbage 

og krydser vejen til den rene, åndelige verden på samme måde som vi gør det i 

dødsøjeblikket. Vi krydser tærsklen mellem genopstandelse og liv - og død.  

 

Først trækker vi os måske, ligesom krebsen i dybet af søen, tilbage til vort eget 

væsens dybder, hvor alle minderne hviler, for at se på og grunde over hvad der er 

sket os i dette liv. Vi grunder over alt det, som vi har oplevet og lært hos og med 

vore medmennesker, med vor familie og på arbejdet, og vi gennemtænker det alt 

sammen meget nøje, gør status og søger klarhed om det hele. Vi grunder over hele 

vort jordiske liv og kommer til klaring med det. Når vi har kæmpet os vej gennem 
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dette udviklingstrin, vil vi indadtil være som dengang vi blev født og som vi vil 

være det i det øjeblik vi dør. Vi bragte intet med os og intet tager vi med os heller.  

 

Da vi trådte ind i denne verden var alt ganske enkelt. I vor bevidsthed havde vi 

hverken forældre eller venner, hverken ægtefælle eller børn, vi havde intet, vi 

vidste ikke hvad det betød at eje noget. For os var universet ét forbundet hele som 

simpelthen var til, og som vi ikke havde nogen fornemmelser af endnu, og som 

heller ikke endnu havde lagt os i ”lænker”. Nu har vi atter, symbolsk, nået dette 

plan. Vi følger i fodsporene på de åndelige kæmper som gik forud for os på vejen 

til genopstandelse. Men først må vi dog træde ind på stien der leder ud af den 

jordiske, illusoriske virkelighed, trække os tilbage, ind i selvets ’sø’ og til 

genspejlingen af alt det der er sket, og vi må passere de to tårne, hvis tærsklens 

vogtere tillader det, og forsætte på vor vej.  

 

Efterhånden som vi går frem må vi være meget omhyggeligt med at gå i de 

fodspor, som vores store forgængere har efterladt, og som også engang krydsede 

denne tærskel. Vi må trofast følge disse kæmper. Vi må ikke miste sporet. Et enkelt 

forkert fodtrin og vi falder tilbage til udgangspunktet. Vi må ikke tøve på dette trin. 

 

I følge de fleste gamle fortolkere symboliserer dette Tarotkort, 

Månen, at vi nu har krydset de trin som ånden passerer i sin 

gradvise og absolutte 'fald' mod den materielle verden. Lyset, 

sjælens symbol, når os ikke længere direkte. Den materielle 

verden oplyses kun af en genspejling. Den materielle verden er 

det sidste punkt, som ånden kan nå. Den kan ikke synke dybere. 

Dette symboliseres ved markens grænser. Dråberne fra månen 

symboliserer åndens overgang til materie. 

 

Stien der dækkes af disse dråber, opløses i horisonten. På midten af marken står en 

hund og en ulv og hyler mod månen. En krebs kravler op fra vandet foran de to 

dyr. 

 

Månen vokser på den måde som mystikerne kalder for barmhjertelighedssiden, det 

vil sige til højre for betragteren. Stien mellem tårnene er indgangen til det ukendte. 

Hunden og ulven er også den naturlige tankes frygt i tilstedeværelsens af dette 

udgangens sted, som der kun er en genspejling til at lede. Der er også en anden 

udlægning som siger, at det intellektuelle lys er en genspejling af det ukendte 

mysterium, som det ikke kan vises frem. Det oplyser vores dyriske natur. 



 

40 

 

 

Vi er vor egen fremtids arkitekt i enhver relation til livet. Vi bor i det hus som vi 

med vore egne hænder har bygget gennem tidligere erfaringer. Uligheder og 

lidelser som ellers er uforklarlige, sættes foran os i form af konsekvenser. Rigdom 

kan være en prøve eller en ulykke, fattigdom en velsignelse og så videre. Enhver af 

os prøves kun i relation til vort inderste væsen, og virkningerne kan kun bedømmes 

af den som har ’problemet’ at arbejde med, og på det stof hans tanker og 

handlemåde har skaffet ham. Dette er Karmas lov. Enhver er fri, er sin egen 

skæbnes ’skibsfører’. Bølgen, hvor lille som den end er, er også en del af havet. 

Intet menneske kan være retfærdigt eller uretfærdig uden at berøre universet, fordi 

vi er en del af universet og vi ved, at intet atom i bevidsthedens kæde kan bevæge 

sig uden at påvirke planeternes gang. 

 

På denne sti kan vi krydse tærsklen mellem liv og død, set fra et jordisk synspunkt. 

Set fra den åndelige side er denne tærskel dog grænsen mellem død og liv. Den 

fysiske fødsel ind i stoffet betegner åndens død, men fødslen til åndelig død, til 

åndens hjem, betegner genopstandelse og livet for ånden - men for den jordiske 

bevidsthed betyder det døden. Vort indre væsen trækker sig gradvist tilbage og nu 

ser vi det flygtige i alt det der er jordisk, og alligevel opfatter vi kun det varende, 

det evige. Og bag alle jordiske former, hvad enten det er en plante, dyr eller 

menneske, ser vi kun det varende, det absolutte, det evige.  

 

Sammendrag 

 

1. Grund over alt det, som du har oplevet og lært.  

 

2. Vi er vor egen fremtids arkitekt i enhver relation til livet. 

 

3. Vi bor i det hus som vi med vore egne hænder har bygget gennem tidligere 

erfaringer. 
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Den 11. rejse fra Geburah til Chesed 

- Bogstavet Aleph og kortet Magikeren. 

 

Bogstavet Aleph indeholder alle de andre bogstaver. 

At møde dette bogstav er at møde alle bogstavernes 

pragt. At blive bevidst om sit kongerige. 

 

Aleph er selve vejen, eftersom det indeholder alle 

bogstavernes energi. Aleph opfordrer os først og 

fremmest til tavshed, til andagt i vores indre sanktum - 

helligdom. I denne indre stilhed hjælper Aleph os med 

at lade vor sjæls vilje træde frem for os, og således 

træffe en beslutning, uden hast, baseret på en indre 

overbevisning. Aleph er rosen som blomstrer i korset. 

Den stråler fra hjertet, centrum i det menneskelige 

kors, som viser sig, når vi breder armene ud. Den 

indbyder os til at stige til det allerhøjeste. 

 

I det hebræiske alfabet er der tre bogstaver der kaldes 

for ‘mødre’. Disse tre moderbogstaver, Aleph, Mem og Shin, danner på Livets træ 

de tre vandrette stier. Alle tre betyder ‘en fødsel’ og af den grund er de kendt som 

‘mødre’. Aleph er den førstefødte, det guddommelige barns fødsel, selv-

bevidstheden 

 

Vores rensede sjæl giver fødsel til det guddommelige barn, det første glimt af selv-

bevidsthed. Vi er, som mennesker, stadig som børn der først lige er begyndt at se 

på sig selv og endnu ikke er i stand til at bruge vore guddommelige egenskaber, 

vore Gudgivne talenter. Med tiden vil vore aktiviteter udvikles og da vil vi 

efterhånden blive som et voksent menneske.  

 

Tarotkortet der hører til denne sti kaldes for Magikeren og er et 

billede på Skaberen i Makrokosmos, men det er også et billede 

af mennesket i mikrokosmos, eller snarere det fuldkomne 

menneske, som der fortælles om i 1. Mosebog: ”Lad os skabe 

mennesket i vort billede, så de ligner os”. 

 

Dette kort symboliserer mennesket som en samlet enhed i 

mikrokosmos, men det symboliserer også den enhed og de 
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principper der er i alle verdnerne. Bogstavet Aleph markerer begyndelsen på 

alfabetet og giver uendelige muligheder. Man kan sige, at lige som knoppen er 

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

nuværende bevidsthed, med dets åndelige og psykiske værktøjer til rådighed, kun 

begyndelsen til en stor, lang og ujævn vej til det højeste mål, nemlig til 

fuldkommen bevidsthed. 

 

I menneskets natur symboliserer dette kort sjælen, der venter på at blive oplyst. I 

følelsesriget repræsenterer det de lidenskaber der endnu slumrer og som kan drives 

til et omfang der bedst kan beskrives som dyb kærlighed, dyb hengivenhed, 

loyalitet og andre forædlende følelser. 

 

Kortet viser os et menneske, der er parat til at handle. Han er klædt i hvidt som er 

renhedens farve, og han har en gylden cirkel rundt om panden som symboliserer 

det evige lys' tegn, det vil sige den iboende guddommelighed i mennesket. Vi har 

altså her et menneske som handler bevidst, han ved hvad han gør og han ved hvad 

han vil. Han er en magiker og den magi han kan udføre er til hans medmenneskers 

bedste.  

 

I sin højre hånd holder han en stav, og den symboliserer vor kreative intelligens. 

Han holder denne stav mod himlen for at vise den højere verdens ånder hvor langt 

han er nået og, at han nu higer efter visdom. Med venstre hånd peger han mod 

jorden, for at fortælle, at han også er rede til at bemestre materien, det vil sige, at 

handle med naturen og ikke imod naturen. Hændernes position svarer også til de to 

principper vi kender som 'aktiv' og 'passiv'.  

 

Over hans hoved ser vi livets tegn, som både ligner det matematiske tegn for 

uendelighed og et 8-tal der ligger ned. Angående livets tegn taler man i gnostiske 

skrifter om en forandring til ogdoaden, det vil sige om en genfødsel i Kristus. Dette 

mystiske tal bliver ofte benævnt som det Jerusalem der er i den højere verden, 

landet fyldt med mælk og honning, Guds land.  

 

Når der tales om en genfødsel i Kristus, må vi huske på, at for de kristne mystikere 

symboliserer Jesus liv tydeligt og klart, hvilken vej vi skal tage. Gør vi dette vil det 

kødelige menneske svinde mere og mere bort, medens sjælsmennesket bliver større 

og større. For dem er alt det som vi kan forstå i vore hjerter personificeret ved 

Jesus. Han var kærlighedens konge. Han var både søgeren, den der søges, vidnet og 
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det der blev bevidnet. Han var den der voksede op af sin egen smerte. Han er 

mennesket, der leder mennesket langs livets vej. 

 

Ved at meditere over Jesus liv, afslører den kristne mystiker symbolikkens 

hemmelighed. Jesus står for menneskelighed og er ikke kun et symbol på 

guddommelighed. Jesus, Menneskesønnen, er i virkeligheden den menneskelige 

drøms legemliggørelse. Jesus fortalte sine disciple, at de med tiden skulle gøre ting 

der var større end hans. Alle de evner som han havde, er til stede i os alle, men de 

er skjulte - ikke døde, men de slumrer.  

 

Foran skikkelsen på kortet er der et bord, og det symboliserer den fysiske verden, 

hvor vi skal udføre vort arbejde. Vi ser kun halvdelen af bordet, fordi den anden 

halvdel er i den åndelige verden, hvilket fortæller os, at vi arbejder på begge 

planer, både det åndelige og fysiske. På bordet står der et bæger. Dette bæger er nu 

fyldt af vore lidenskaber, det vil sige, at det symboliserer erfaringernes rensende 

ild. Bægeret fortæller også, at hvis ikke vi holder det indre i vort eget bæger - vore 

legemer og tanker - rene eller fri for lidenskaber, kan vi ikke komme over de 

forhindringer, som vi må overvinde gennem denne erfaringernes rejse på jorden.  

 

På bordet ligger der også et sværd, og det symboliserer kampen og prøverne som 

venter os, mens vi betvinger vore lidenskaber, og som ifølge Biblen skal slås til 

plovjern når den dybe fred kommer til alle mennesker. Der er også et gylden mønt 

med et pentakel, symbolet for den belønning som gives til den der arbejder uselvisk 

og frivilligt i higen efter at tjene menneskeheden. Den symboliserer også sejren 

over de fire elementer: luft, vand, ild og jord og forvandlingen til det femte punkt - 

som er den fuldkomne harmoni. Pentaklet, eller femkanten, på mønten er symbolet 

for det fuldkomne menneske. 

 

Staven på bordet er en slange der ligger på ryggen med et lille tegn på midten. Det 

er det hebræiske bogstav Ayin, der betyder øje. Hele symbolet er et udtryk for de to 

energier i rygsøjlen og fortæller os, at vi nu starter med den første ’indvielse’ som 

til sidst ender med, at det tredje øje vil være aktivt.  

 

Vi ser, at hans bælte er lavet som en slange der bider sig selv i halen - symbolet for 

evighed. Man kan sige, at det mere specifikt symboliserer evigheden på grund af de 

åndelige færdigheder. Slangen der bider sig selv i halen er også et gnostisk symbol, 

Ouburos-slangen, der betyder visdomsslangen.  
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Det, som denne sti lærer os, er altså det oplyste menneskes kamp, hvor vi 

forbereder os til en højere form og man kan sige, at de fire symboler: Staven, 

sværdet, bægeret og pentaklet repræsenterer kosmos' fire store kræfter, som vil 

hjælpe os til at nå de højeste tinder hvis vi kan styrer vore lidenskaber, motivere de 

ædlere ambitioner og kun give efter for de reneste impulser. Det er også harmonien 

i det enkelte væsen på alle planer. Det betegner det guddommelige motiv i os der 

genspejler Gud. Hele historien bag de 22 stier og Tarotkort ligger faktisk gemt på 

denne sti. 

 

Magikeren er den himmelske alkymist, den ultimative leder af søgen efter Selvet. 

Han er på én gang potentialet for alle modsætninger og resultatet af deres forening. 

Som Mercurius er han ”Gudernes Budbringer.” 

 

Den oprindelige arketype forbundet med dette kort er Animus. Animus er et latinsk 

ord der betyder sjæl, og som C.G. Jung valgte til først og fremmest at betyde den 

feminine modsatkønnede del. Jung fastslog, at dybt i enhver kvinde er der en 

mandlig figur, Animus, og i enhver mand er der en kvindelige figur,  Anima, der på 

latin betyder ånd, Disse er de virkelige personligheder som bebor det ubevidste, og 

som vi især handler på og med i drømme. Anima og Animus er vore ydre 

modsætninger; de er guider i vore egne sinds grotter. 

 

Sammendrag 

 

1.  Vores rensede sjæl giver fødsel til det guddommelige barn. 

 

2.  Handel med naturen og ikke imod naturen. 

 

3. Vi arbejder på begge planer, både det åndelige og fysiske. 
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Den 12. rejse fra Chesed til Tiphereth 

- Bogstavet Cheth og kortet Styrke. 

 

Intet er umuligt, alt er et spørgsmål om motivation, 

selvfølgelig under forudsætning af, at motivationen 

udspringer fra sjælen – vort inderste, dybeste kerne, 

vort hjertes inderste. 

 

Bogstavet Cheth er også tallet otte. Dette tal er af stor 

skønhed og henvender sig til det inderste af vor væren. 

Dette bogstav er det første i ordet Chaim, Livet og tallet 

otte minder om de kurver, de bevægelser af energi som 

beliver alt levende. 

 

Cheth kan fortolkes som en ørn der svæver over sin 

unge i reden. For ikke at knuse ungen under sin vægt 

svæver den over reden når den føder sin unge. Ørnen er 

en metafor for Gud i forhold til sine børn, menneskene, 

og i særdeleshed til Sin skabelse i almindelighed. Ville 

Gud enten afsløre sin ultimative tilstedeværelse eller tilbagekalde sin magt til at 

genskabe verden, ville verden omgående ophøre med at eksistere. Ligesom ørnen, 

’svæver’ Gud over den skabte virkelighed, og forsætter med at opretholde og nære 

Sin Skabelse. Samtidig gives alle skabninger evnen til at vokse og udvikle sig 

selvstændigt. Bogstavet Cheth symboliserer således den hårfine balance mellem 

åbenbaringen af Guds nærvær ud til os og fortielsen af Hans kreative strøm fra 

hans Skabelse. 

 

Når vi har levet en tid blandt den ydre verdens forlystelser, vågner bevidstheden 

om, at det er umuligt at opnå lykken alene i den materielle verden. Der rejser sig 

altid visse hindringer på vor vej til lykken og disse hindringer er af en sådan, at 

intet menneske kan overvinde dem. ”Skilsmisse fra det som vi elskerer lidelse og 

samværet med det som vi ikke kan lide, er lidelse”, sagde Buddha, og hvem går fri 

af disse to former for lidelse? Af og til tænker enhver af os vel over disse to 

sætninger. Når et menneske har nået det punkt, hvor det alvorligt begynder at 

tænke over dette, da er det menneske moden til at begynde at søge en befrielse fra 

denne lidelse, som kan være så bitter.  
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Vi må se i øjnene, at vi må have viljen til at finde vejledning, hvis vi vil have den. 

Vi behøver ikke at finde den hos en anden, hvis vi helst vil arbejde på egen hånd, 

men vi må søge, vi må arbejde - ikke blot tænke på, at det ville være godt, eller at 

vi burde søge. ”Rens dig for dig selv og inden i dig selv vil du finde vejen”, sagde 

en mester.  

 

Der kræves blot en virkelig beslutning, ét alvorligt forsøg på at lytte – for at lade 

sig sænke ned i den fred som overgår al forstand og i sit indre blive ét med 

stilhedens Rose. Ikke at denne rose skulle være uden torne. Vi er aldrig så helt os 

selv, at vi, så snart vi første gang har fået en åbenbaring, er beskyttet mod vore 

tidligere tanker og handlinger. Jo mere vort åndelige syn skærpes, jo tydeligere ser 

vi vor egen brister - desto klarere og oftere mærker vi, at vi aldrig én eneste dag 

kan undgå at ‘synde’ mod det guddommelige, mod næsten og os selv, og her kan vi 

finde råd i Pytagoras ’Gyldne vers’: 

 

Kend din svaghed og søg den hjælp som din ånd behøver, søg den af hele din sjæl, 

dybt i det Eviges favn. 

 

Bed hver morgen en bøn førend dagens gerning begynder, tænk om aftenen i ro 

over hvad dagen er gået med. 

 

Glæd dig over det gode som du gjorde, men vær ked af det som du forbrød. Hav 

dog mod, tænk på at du er barn af Guderne. 

 

Den som stræber efter at gøre dette, bliver elev i det forhold som han lykkes og der 

er al mulig grund til, at møde ethvert menneske med respekt, for vi ved ikke hvor 

langt det menneske åndeligt er fremme, som nu befinder síg i en ydmyg 

samfundsstilling. Jacob Böhme, hvis skrifter lå til grund for en stor del af både 

Schopenhauers og Kants dybe filosofiske visdom, var skomager i 

en lille by Tyskland og Jesus var i kødet søn af en tømrer.  

 

Tarokortet, der hører til denne sti, kaldes for Styrke og var 

oprindeligt et billede på mod eller sjælsstyrke, en af de fire 

kardinaldyder klogskab, mod, retfærd og mådehold, som 

middelalderen havde taget fra Platon, Cicero og andre klassiske 

forfatter. De tre kristne dyder tro, håb og kærlighed blev senere 

lagt til for, at det skulle blive til syv.  
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Kortet kan bedst beskrives som et feminint modstykke til Sankt George der 

bekæmper dragen. Kvinden der tæmmer dyrenes konge er et tegn på sejr over det 

grove og onde. Sejren over løven står for undertrykkelsen af passionerne, 

instinkterne, stolthed, uvidenhed og fristelser. Løven kan sammenlignes med C. G. 

Jung’s ide om skyggesiden, den mørke og primitive, instinktive og farlige del i os, 

som vi frygter og undertrykker.  

 

Kortet er også et symbol for disciplin. Kvinden dræber selvfølgelig ikke løven, 

men i stilhed mestrer hun den. Hun er tilsyneladende ved at åbne dens tænder. Det 

betyder, at det voldelige og instinktive i dyret, og som også er til stede i 

menneskets natur, ikke skal gemmes væk, men skal forløses, kontrolleres og 

bruges. 

 

Kvinden er Eva der ’tæmmer’ Adam i sin omfavnelse, og dette bliver til et barn. 

Otte er også tallet for nyt liv og over kvindens hoved er det samme tegn som hos 

Magikeren, et symbol for frugtsommelighed.  

 

Denne sti fortæller os også, at hvad der end eksisterer, er det en form for åndelig 

energi. Enhver form for åndelig energi er underkastet kontrol og vejledning fra den 

form som er over den. Det bevidste billede af mennesket er en form for åndelig 

energi. Alle former for energi under dette plan er underlagt dets kontrol. Omvendt 

er det underlagt vejledningen fra overbevidste planer af energi. Disse flyder ned i 

de underbevidste planer gennem virksomheden i menneskets bevidste sind, der er 

mellemleddet mellem det som er foroven og det som er forneden. 

 

De forskelle der er mellem det som nogle kalder kausal, astral og psykisk er der 

for, at vi kan skelne mellem dem. Som et hele er der snarere tale om materielle 

kræfter stillet overfor de åndelige. På den anden side findes der ikke nogen adskilt 

enhed der kaldes stof. Stof er snarere den måde som åndelig energi opfører sig på 

indenfor det vores sanseapparat og overfor de instrumenter som vi har opfundet 

som et supplement til vore sanser. Denne viden om den essentielle åndelighed i alle 

aktiviteter, hvad de så end består af, er fundamental i de fleste esoteriske doktriner. 

Det er også en logisk konsekvens af Hermes lærdom om at alt kommer fra den Ene. 

Sommetider er formålet, at denne lærdom materialiseres i åndelige ting. Omvendt 

åndeliggør den alle ting. Så længe vi bliver ved med at tænke på stof som noget 

virkeligt - som om det har sin egen uafhængige eksistens – så længe er vi i fare for 

at blive begrænset af denne vildfarelse. Sandheden er, at fysiske kræfter og alle 

andre kræfter essentielt er åndelige, fordi deres rødder er det guddommelige liv bag 
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alle ting. Vore legemer er åndelige kendsgerninger. Den faste jord er en anden 

åndelig kendsgerning. Det er solen, månen og stjernerne også. Når vi forstår dette, 

er den største barriere mod at nå til fremskridt i praktisk mystik fjernet. 

 

Sammendrag 

 

1. Lev ikke for at leve, men for at opfylde dit livs mål.  

 

2. Vær retfærdig og du vil altid bevare ligevægten. 

 

3. Brug din tid på åndelig udvikling 

 

4, Vær helt og holdent uselvisk. 

 

5 Vær mådelig, ydmyg, energisk og tavs. 

 

6. Vær barmhjertelig mod alle skabninger. 

 

7. Studér fortidens visdoms bøger og søg at forstå deres hemmelige mening. 
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Den 13. rejse fra Tiphereth til Binah 

- Bogstavet Ayin og kortet Tårnet. 

 

 Bogstavet Ayin betyder øje. Det korresponderer til 

navnet Hazad, som kan oversættes til den stærke eller 

den brave.  

 

Formen af bogstavet Ayin bliver undertiden beskrevet 

som værende et billede på to øjne, der er forbundet til 

en fælles ’optisk nerve’, der fører til hjernen. De to 

øjnes perspektiver repræsenterer hjertets valg eller 

handlinger. Vi kan i realiteten altid vælge, om vi vil 

bruge de gode øjne eller de onde øjne til at opfatte 

tingene med. Vi kan selv vælge, om vi vil bedømme en 

situation ud fra de muligheder, den giver os eller 

fordømme den på grund af de elementer i den eller i os 

selv, der begrænser os.  

 

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

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

efter frihed, men en stræben efter tilhørsforhold og erkendelsen af det 

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

vurderes. Det er nervecentret for en bevidst eksistens, hvor erfaringerne får mening 

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

kan anvendes til opnåelse af visdom til gavn for fællesskabet såvel som for 

individet. Selvet udvider til stadighed sin bevidsthed, gennem de erfaringer det gør, 

indtil det har indfriet sit formål i forbindelse med sjælen. Når dette sker, vil Selvet 

vende tilbage til sin kilde i sjælen, der nu, på grund af Selvets arbejde, ikke længere 

er nødsaget til at inkarnere i et fysisk legeme.  

 

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

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

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

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

og man bliver på denne måde sin egen lærer. Dette sker sandsynligvis af to 

samvirkende årsager nemlig, at man er blevet mere bevidst om og lydhør over for 

sit højere Selv og i kraft af dette, er man også blevet mere følsom overfor, og aktiv 

i samspillet med, de energier der virker i sjælstriaden. Denne emotionelle triade, 
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der er anbragt i selvet, arbejder altid på at forfine den nu selv-bevidste sjæl, 

sommetider ved berøring af strenghed, Geburah, fra venstre og sommetider ved 

berøring af barmhjertelighed, Chesed, fra højre, der begge, opfattet af selvet, 

bringer nogle uoverensstemmende emotionelle sammentrækninger eller udvidelser 

i balance.  

 

Mysterieskolerne taler om, hvordan mennesket i sit lavere selv, er delt af de 

positive og negative indflydelser, vi betragter i vore omgivelser. Det ene øjeblik er 

man én, det andet øjeblik en anden. Men kun ved at lære og ved at træne, vil man 

udvikle den tredje del af sig selv, nemlig toppen af trekanten, der betragter de to 

andre identiteter ud fra en kosmisk synsvinkel. I mysterierne kalder man dette 

toppunkt i trekanten for det upersonlige Jeg, der er den lavere del af det Højere 

Selv. Det er kun gennem udviklingen af det Upersonlige Jeg, at man endelig bliver 

i stand til at kende sig selv, og ud fra dette kendskab udvikle en fylde, en 

helstøbthed i sin personlige karakter, som kun tilskikkes den, der har ‘mødt sig 

selv’ på dette niveau.  

 

Vi vil til stadighed høste plus og minusvirkninger af vore tanker og handlinger fra 

tidligere handlinger eller inkarnationer. Der er ingen tvivl om, at vi til en vis grad 

skaber vores nu, men vi møder også virkningerne af alt det, som vi har skabt 

tidligere - i første omgang af de handlinger, vi har foretaget i dette liv og siden, 

dem som vi har ’arvet’ af generationerne, der kom før os. Mange principper stiler 

mod at lære os, hvordan vi kan opleve nuet fordi det er den eneste måde, der kan 

forhindre os i at starte forfra på fortiden og bringe den ind i nutiden, beklage os 

over den og dermed køre videre på ekkoet af noget, der ikke længere findes. I Yod 

og tallet 10 lærte vi, at jo stærkere vi bevarer minderne fra fortiden, des mere vil de 

komme til at udgøre vores nutid og i jo højere grad det er tilfældet, desto mere vil 

vi miste af det centrale for kernen - i selve oplevelsen af nuet.  

 

Hvad enten vi har det godt eller skidt med os selv, vil vi, som følge af tidligere 

handlingers omstændigheder, have en kolossal tendens til at afveje det gode imod 

vor Gudsopfattelse, som den er formuleret af andre mennesker for hundreder eller 

tusinder af år siden. Ligesådan vil vi, når der er noget vi ’ikke har forstand på’, 

uddelegere vores autoritet til andre, specialister eller fagfolk, og opleve et fænomen 

gennem deres filter, deres virkelighed. Dette er forståeligt og for den sags skyld 

også hensigtsmæssigt, når det kommer sig til praktiske, fysiske opgaver, der kræver 

et særligt håndelag eller en specifik viden, men når det kommer sig til de store ting 

i livet, som fornemmelsen for Gud, så er der i realiteten ingen sande eksperter til 
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vores rådighed ud over os selv og nuet. Vi kan spørge en præst til råds og lade os 

inspirere af en Mester, lærer eller ideologi vi har tillid til, men tænker vi på, hvad 

nogen har sagt frem for, hvad vi selv sanser og føler i nærværende øjeblik, da 

forhindrer dette os i at erkende tilstedeværelsen af den Levende Gud i nuet. Den 

allestedsnærværende, favnende og tilgivende Gud, som tager sig mindre af det, 

som vi gjorde for tusinder af år siden end af det, som vi gør nu! 

 

Vores indre øjne ser altid og alting, både det der sker, er sket og vil ske. Når vi 

oplever, at det ikke er tilfældet, skyldes det i første omgang nogle omstændigheder 

i den bevidste mentale hjerne. Bevidstheden har en enorm, men ikke uendelig, 

kapacitet for at bearbejde og organisere de impulser, kroppens sanser og andre 

organer sender til den. Den arbejder hvert eneste sekund, dag og nat, med at 

prioritere alt, hvad den opfanger i sit imponerende net af nervetråde efter kriterier 

af vigtighed og mening for dens værtsorganisme.  Så længe vi ikke kender os selv, 

så længe vi er fanget i det duale rum og dets polære projektioner, vil vores 

bevidsthed være forholdt en hver mulighed for at omsætte impulserne fra det 

metafysiske tredje øje. De nødvendige meningsgivende elementer er skjulte eller 

underbevidste, og hjernen vil derfor registrere kommunikationen fra det tredje øje 

som nonsens eller støj for dagsbevidstheden og henlægge dem til at udspille sig i 

nattens og drømmenes univers.  

 

På dette Tarotkort, Tårnet, der hører til denne sti, ser vi tårn med 

en krone der rammes i toppen af et lyn så det splintres. En masse 

dråber falder til jorden og det samme gør to mennesker, den ene 

af dem er formet ligesom det hebræiske bogstav Ayin.  

 

Kortet viser helt klart ødelæggelsen af et eller andet, men hvad 

det er som ødelægges?  Nogle har sagt det er en henvisning til 

Guds straf over Sodoma og Gomorrah, eller ødelæggelsen af 

Templet, Blandt de gamle mystikere blev kortet oftest forbundet 

med legenden om Babelstårnet. Dette himmelrækkende tårn der blev bygget af 

efterkommere til Noah, som i deres arrogante stolthed prøvede, at invadere himlen 

fra toppen af det og tage hævn over Gud, fordi han druknede deres forfædre i 

Syndfloden. Gud ’straffede’ dem der havde bygget det ved, at gøre deres tungemål 

mangfoldige og lige siden har mennesket talt mange forskellige sprog. 
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Tårnet fortolkes derfor som regel i lyset af denne legende som en straf over den 

selviske stolthed eller sagt mere bredt, over ødelæggelsen af de falske 

værdinormer.  

 

Den russiske filosof P.D. Ouspensky sagde om dette kort: ”Hvis blot vi kunne se, 

at næsten alt hvad vi véd, består af ruinerne fra de ødelagte tårne, så ville vi måske 

ophøre med at bygge dem”. 

 

Kabbalisterne er enige om at Tårnets tre rudeløse vinduer symboliserer de tre 

øverste Sephiroth i Livets Træ. De faldende dråber er himlens manna, 

inspirationens livsnødvendige inspiration. De to faldende figurer står for 

uforsonede modsætninger, individuel adskillelse, mennesket holdt borte på grund 

af manglende kommunikation og forståelse.  

 

Tårnet kan også fortolkes som et andet symbol for disciplin, egoismens smertefulde 

offer symboliseret ved den faldende krone. At erfare malurt og sorg er bitre 

lærdomme, og ulven er Mars' dyr, planeten for krig og ødelæggelse. På nogle kort 

er lynet dog tegnet som en pil, som er det astrologiske tegn for Mars.  

 

Under alle omstændigheder symboliserer Tårnet en hændelse som uundgåeligt sker 

for enhver af os i vort livsforløb på vej mod det store mål. Når bevidsthedsplanerne 

på de foregående stier er blevet erfaret i vore indre verdener bemærker den ydre 

verden dog ikke nødvendigvis noget af dette. Men på denne sti sker der noget, som 

har en grundliggende virkning på vor ydre skæbne og stiller spørgsmål ved hele 

vort ydre liv. Hvordan dette sker, varierer hos den enkelte og afhænger af 

omgivelser, familie, land og arbejde. I lande som er underlagt krigens vildskab 

eller naturens katastrofer, oplever mange mennesker det totale sammenbrud 

omkring sig. De mister hurtigere deres barndom, og hele familier kan blive rykket 

op med rode og spredt for alle vinde. De mister deres materielle værdier og deres 

venner. De bliver ruineret. De må stå på egne fødder og bede om hjælp, for der er 

intet tilbage. De må bygge et helt nyt liv op, og både i fortidige og i nutidige krige 

har millioner af mennesker oplevet det som symboliseres ved dette kort.  

 

Selvom et menneske ikke har oplevet krig i den ydre verden, vil det øjeblik komme 

hvor der sker noget som skaber usikkerhed i vort indre ja, endog ødelægge os Da 

må vi anstrenge os til det yderste for at koncentrere vore indre kræfter på en måde, 

at vi ikke falder, men bliver stående på vore fødder. Dette kan vise sig i mange 

former.  
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Hvis vi er i stand til at holde kronen på hovedet, så vil vi blive ved at være en 

konge, en hersker over vor skæbne. Alligevel må vi erfare denne prøve, gå gennem 

denne ødelæggelse for, at lære at sætte det trivielle foran det vigtigste, nemlig det 

ikke-essentielle foran det essentielle. ‘Thi hvad kan det gavne et menneske, dersom 

han vandt den ganske verden, og tog skade på sin sjæl?’ (Markus 8:36). Så længe 

vi ikke mister vor sjæl, kan vi miste alt, og stadig have alting.  

 

Selvom dette kort viser en materiel bygning betegner det den usynlige eller 

åndelige verden, inkarneret i den synlige eller materielle verden. Tårnets kort 

symboliserer Adams materielle fald. Han vil gradvis blive mere grov og jordisk 

indtil han opnår sin materialisations højdepunkt.  

 

Pytagoras sagde, at vi skal bruge vor gode skæbne til fordel for hele 

menneskeheden. Det har aldrig været meningen, at mennesket skulle være fattigt, 

hvis vi imidlertid gør succes til en gud og kun bruger vores præstationer til 

opbygning af materielle ting og glemmer de åndelige ønsker, da vil konsekvensen 

blive det som symboliseres ved tårnet på kortet nemlig, ødelæggelsen af såvel den 

rige som den fattig. 

 

Sammendrag 

 

1. Så længe vi ikke mister vor sjæl, kan vi miste alt, og stadig have  alting. 

 

2. Lær at betragte alle omstændigheder fra en kærlig synsvinkel.  
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Den 14. rejse fra Tiphereth til Chokmah 

- Bogstavet Theth og kortet Eneboeren. 

 

 Bogstavet Theth er det første bogstav i ordet Tov, der 

betyder god, og kabbalisterne siger om Theth, ”at det 

gode er skjult i det”. Theht symboliserer formen der er 

skjult, potentialet skjult i selvet.  

 

Bogstavet Theth indikerer, at nogle gamle 

hemmeligheder nu kan åbenbares og hjælper os med at 

berolige og målrette vore begærs ild og afmystificerer 

og befri de fantomer som har rod i vor 

underbevidsthed, oplyser dem og frigør frustrationer, 

ting vi fortryder og angrer . 

 

Vi må altså, på denne sti, granske os selv på det 

dybeste plan. Alle begivenheder, alle omstændigheder i 

livet viser sig, for at foreslå et nyt valg. Indse modigt, 

at tiden er kommet, hvor de ting som er begravet i dit 

hjerte endelig kan oplyse dit liv.  Skab dig selv det lys, der skal skinne på din vej, 

og som du skal følge.  

 

Det er på denne sti af vor søgen, at vi må gå ind i den dybeste selverkendelse. Vi 

må selv opdage den sande betydning af upartiskhed, tolerance og sindsligevægt. En 

upartiskhed hvor alle fordomme må fjernes fra vor sjæl, en tolerance inspireret af 

en ægte respekt for alle menneskers lige ret. En sindsligevægt der er affødt af den 

dybeste tillid til Gud. Som herre over vore egne tanker, følelser og vores viljekraft 

må vi kunne skelne umiddelbart mellem det moralske sande og usande, mellem det 

evige og det forbigående. Frem for alt må vi vurdere den af Gud givne evne til 

åndelig frihed i hvilken vi, løsnet fra dogmer og andre menneskers magt, kun ledes 

af vor egen moralske intuition. I en sådan åndelig frihed må hele vort liv blive en 

fuldstændig hengivelse til at tjene menneskeheden, hvori alle personlige motiver er 

hævet op til de universelle idealers højder. 

 

Men også efter at vi gennem møje og lidelser har lært den dybeste mening af de 

gamle ridderes ord, ”gennem medfølelse til selverkendelse”, må vi vente på det af 

Gud givne øjeblik, da ’lyset’ gives os. Det øjeblik, da vi genfødt i ånden kan leve 

aktivt med i de oversanselige verdener. 
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Den der er nået til dette bevidsthedsplan trækker sig som regel ind i sig selv og 

forsætter med at arbejde med sig selv. Han frasiger sig vigtigheden af sin egen 

person, han frasiger sig ambitioner og søger ikke længere at tiltrække sig 

opmærksomhed i den ydre verden. Nu arbejder han ikke for sig selv, men for 

arbejdets sag. I dette arbejde erfarer han nye uventede glæder. Han arbejder ikke 

længere for at få succes, men for at opnå fuldkommenhed. 

 

Medens dette står på, glemmer vi helt os selv og vore egne problemer. Ved at 

koncentrere på vort arbejde glemmer vi alle bekymringerne i vort liv og alt det som 

sårede os før. Vi opdager nu, at vi er blevet fri gennem selve arbejdet og vi erfarer 

en stor selv-transcenderende glæde.  

 

Dette Tarotkort, der også er kendt som Eneboeren, symboliserer 

det vise menneske i søgen efter sandhed.  

 

Han er en gammel mand, klædt i en tung kappe og han bærer på 

en stav og en lygte. Ensom og tilbagetrukket, vandrer han på 

pilgrimmens ensomme sti, og er på én og samme tid både lyset 

og et fyrtårn for andre. Han er en af de manglende kardinaldyder, 

nemlig klogskab og hans lygte er fornuftens og kundskabens lys, 

hans kappe er selvets beskyttende dække, og hans faliske stav 

viser, at han får hjælp fra naturens hemmelige og evigtvarende kræfter. Staven kan 

også fortolket som et våben til at tugte vildfarelser med eller et tegn for troen på det 

højeste Væsen som der er henvisning til i Salmerne 23: 'din stok og din stav er min 

trøst'. Staven fortæller os endvidere, at det menneske der skrider fremad gennem 

slid og overkommer de hindringer der er skabt og besejrer dem, vil, når han 

endeligt indser, at han kun kan udvikle sine evner ved, at vende tilbage til dem igen 

og igen for at overvinde prøvelserne, at så bliver denne viden hans kundskabsstav, 

der støtter ham i alle hans bestræbelser. 

 

Andre fortolkere har forbundet ham med legendernes vise mænd, mænd som 

Hermes Trismegistos, Kong Salomon og Christian Rosenkreuz. Eneboeren er også 

blevet sammenlignet med Jung's arketype på den vise gamle mand - faderen, 

kongen, den vise eller læreren der besidder grundliggende og mystiske lærdomme. 

 

En eneboer er et åbenlyst symbol på tilbagetrækning, isolation, renhed og 

koncentration på åndelige ting. I et fransk Tarotsæt fra begyndelse af 1800-tallet er 
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Eneboeren næsten en nøjagtig kopi af et tysk træskærerarbejde fra 1550 der viser 

Skt. Judas, den helgen der påkaldes når der ønskes hjælp i desperate situationer. 

Tallet ni er også indvielsens tal og det er fuldkommenhedens tal fordi det er det 

sidste af grundtallene fra 1 til 9 og fra hvilket alle andre tal er sammensat.  

 

Dette kort lærer os, at vi bør appellere til visdommen i alle livets faser og at vi bør 

være diskrete og tavse i alle kritiske faser. Livets erfaringer gør os til forsigtige 

mennesker og forsigtighed forenet med visdom vil lede os til et højere trin.  

 

Dette kort symboliserer noget som er færdiggjort og for at vise dette holder han sin 

lampe tændt og fremviser den værdigt. Derfor er han ikke bare en klog mand der 

blot søger sandhed og retfærdighed. Hans lampe betyder også, at 'hvor jeg er, der 

kan du være'. Kåben fortæller os endvidere, at vi befinder os i den fysiske verden, 

hvori mennesket opnår kendskabet til godt og ondt. 

 

På sjælens pilgrimsrejse symboliserer dette kort opnåelsen af en højere bevidsthed. 

Når vi er nået til dette stadie bliver vi i stand til at erkende de rette forbindelser 

mellem de forskellige væsener i universet, både hvad angår os selv og andre. Da er 

det ikke blot et intellektuelt begreb, men når frem til os ved, at vi samstemmer os 

med den universelle organisme. Som et resultat af, at vi er nået frem til dette 

bevidsthedstrin, vil vi erkende naturen af vores egen funktion i det universelle 

arbejde og går derfor i gang med vores gerning ud fra den erkendelse, at vi er en 

dyrebar faktor i den universelle plan, med en bestemt mission at udføre. Vi vil også 

nå til den erkendelse, at vores fremtidige muligheder for at komme videre afhænger 

af den tillid og troskab hvormed vi udfører det, vi er nået frem til er vores 

nuværende gernings bidrag til dette plan.  

 

Eneboeren en lærer, og sjæles vejleder, hvor hans rolle må adskilles fra 

Hierofanten og Vognstyreren. Hierofanten underviser også, men det er i 

traditionen. Vognstyreren er en anden, som hjælper med i udviklingen af selv-

kundskab, men han er en beskytter snarere end en vejleder og lærer. Det vi må 

huske på er, at Hierofanten, Vognstyreren og Eneboeren alle er aspekter af den 

Fader, som er synonym med Kejseren. 

 

Den vise gamle mands arketype er vejleder/lærer aspektet af den Fader der ofte 

optræder i eventyrene, f.eks. i Arthur-legenden, hvor han er Merlin. Det er en af de 

mest allestedsnærværende arketyper, en som opfylder et psykologisk behov hos de 

fleste mennesker. Som det er med alle arketyper, har den Vise Gamle Mand både et 
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positivt og negativt aspekt. Han er vores personlige Moses, der gjorde en stav til en 

slange, eller som skilte det Røde Hav og ledte sin flok til det lovede Lysets Land. 

Men han kan også være den onde troldmand – en svigefuld og ond Klippens 

Eneboer som elsker at lede os ind i farer.  

 

Sammendrag 

 

1.  Skab dig selv det lys, der skal skinne på din vej og som du skal  følge. 

 

2. Koncentrer dig om dine evner, fordyb dig i ro og ensomhed. 

 

3. Det er på denne sti af vor søgen, at vi må gå ind i den dybeste 

 selverkendelse.  

 

4. Vi må selv opdage den sande betydning af upartiskhed, tolerance og 

sindsligevægt 
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Den 15. rejse fra Tiphereth til Kether 

- Bogstavet Daleth og kortet Kejseren. 

 

 Bogstavet Daleth betyder dør og døren til Guds hus 

giver den ydmyge sjæl mulighed for at træde ind, fordi 

døren selv, Daleth, symboliserer ydmyghed. Daleth er 

også det første bogstav i ordet dirah, der betyder bolig. 
 

Døren til vort virkelige hjem kalder på os på denne sti. 

Vi kender Daleths energi, for vi har alle passeret 

utallige døre, overgange, som har forvandlet os, sat sit 

præg på os i løbet af sjælens lange rejse.  Daleth 

vækker derfor en følelse hos os af afklædning, af at 

være nøgne. Dette sker, fordi, for at den forandring som 

venter os kan indtræffe, er det nødvendigt, at vi 

efterlader vores gamle bagage, giver afkald på noget 

som ikke længere kan eksistere i det nye, der venter på 

os. 

 

Bogstavet Daleth stiller os samtidig spørgsmål der er, at ligne som et spejl vi retter 

mod os selv. Det stiller de fundamentale spørgsmål, og svarene er ikke vore ord, 

men vore erfaringer. Daleth er også det første bogstav i Daath, der betyder 

kundskab, men det er den levende kundskab som er vores arv og som vores fornuft 

og logik ikke kan begribe. 

 

Præcis i det punkt, hvor de fire stier og energien fra de fire Sephiroth mødes, opstår 

der et særligt og omdiskuteret fænomen kaldet Daath. Nogle mener, at Daath er et 

11. Sephira der arbejder skjult for mennesket. Andre, at det er et nyt Sephirah i sin 

vorden, der som fosteret har sin egen eksistens, men endnu ikke er ’født’. Derfor, 

siger de, kan vi kun se og forholde os til det, ligesom vi kan se og forholde os til 

barnet i moderens gravide mave.  

 

Hvis Daath ikke er et skjult eller kommende punkt og alligevel  er set og oplevet af 

utallige søgende, hvad er det da? Ordet Daath betyder kundskab eller indsigt, så  

når vi spiser af kundskabens træ, når vi søger og indfanger de små glimt af indsigt, 

der strømmer ned fra Kether, da er vi i en forstand altid forbundet med  Daaths 

energi. Men Daath er ikke et produkt af noget, og har heller ikke selv et produkt. 

Det er en proces, et møde mellem flere samarbejdende krafter og en måde,  hvorpå 
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blandt andet vi kan opleve,  tænke og arbejde med os selv. Man kunne udtrykke det 

sådan, at i psykologien er Daath en oplevelse af enhed og en tilstand af erkendelse, 

der opstår, når vi for et øjeblik formår at bringe os selv i ligevægt. Her mærker vi, 

hvordan vores hjerne optager impulserne fra Kether, og vi føler skønheden fra 

Tiphereth i hjertet, vi modtager Visdommen fra Chokmah gennem det ene øre og 

Forståelsen fra Binah gennem det andet. Alt sammen på én gang og kun 

tilgængeligt for en bevidst oplevelse, hvis vi kan tømme  vort sind for tanker.  

 

I Kabbala refereres der til Daath som den afgrund, der skiller den øverste trigon på 

Livets Træ fra de nederste - Guds virkelighed fra menneskets bevidsthed. Det er en 

afgrund, som det søgende menneske forgæves, men ikke omsonst vil forsøge at 

overstige i sine bestræbelser på at forbinde de to sider med hinanden. Forgæves, 

men ikke omsonst, for i kraft af de anstrengelser han eller hun gør sig for at øge sin 

bevidste tilgang til Daath, vil den underbevidste forståelse udvikles og hæve sig, så 

den kan modtage stadigt mere lys og kærlighed, fra den Ånd, der virker og regerer 

på den anden side af afgrunden. Derfor siges Daath også at rumme Nøglen til 

menneskets viden om sig selv, og til forståelsen af, hvordan menneskehedens 

åndelige udvikling er forbundet med vores planet Jordens.  

 

Tarotkortet der hedder Kejseren og hører til denne sti, 

symboliserer Gud som Skaber og har tallet fire. Tallet 4 står for 

det solide, system, formerne og konstruktionen af ting. 

Vædderhovederne på armene af hans trone står for Aries, det 

første tegn i zodiakken, som markerer begyndelsen af og 

opdelingen af tid i endelige perioder.  

 

På denne sti skal vi beskæftige os med de rette tanker. Sindet, 

tanken og alle sanserne er grundlaget for livets og dødens love 

og forstår vi først hvordan alle disse er sammensat, er der intet rum tilbage til det 

personlige jeg, og der er heller brug for det. Det er troen på dette jeg der skaber 

bekymringer og som binder os til illusionernes verden. Når vi erkender, at der ikke 

er et personligt jeg, da løses alle båndene.  

 

Kejseren holder i sin højre hånd et scepter der har form som et Crux Ansata, det 

ægyptiske kors som symboliserer udødelighed. I sin venstre har han en globus - 

vores verden. Tarotkortet Kejseren symboliserer den højere værdighed der optager 

den intellektuelle trone, det vil sige herredømmet over tanker der ikke længere 

tilhører dyreverdenen. Kortet symboliserer, at stien som vi nu er kommet til, er 
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fyldt med mærkelige oplevelser, men er ikke nødvendigvis bevidst visdom som 

øses fra en højere verden. Kejseren symboliserer tillige viljen i sin legemliggjorte 

form, og potentialet som er indeholdt i det fuldkomne væsen. 

 

Kortet er også et tegn på aktiv skabelse, men denne skabelse er resultatet af 

tidligere handlinger og kronen han bærer symboliserer den Guddommelige viljes 

herredømme i universet. 

 

Af alle de veje der føre til åndelig udvikling er hengivenhed en af de vigtigste. 

Gennem vore følelser hæver eller sænker vi vort vibrationsniveau, og dette syntes 

at hæve os til en højere tilstand eller sænke os til en lavere. De samlede kreative 

kræfter vækker normalt intense følelsesmæssige tilstande, og hvis de inspirerer til 

blidhed, venlighed og ønsket om at være hjælpsom overfor andre, synes de at 

opbygge åndeligheden, og dermed lede frem til en højere vibrationstilstand. 

Endvidere findes der ingen kræfter, der som kærligheden kan løfte sjælen op til 

højere ekstatiske tilstande, og således kan vi kun gennem kærlighed kontakte de 

højere åndelige tilstande. 

 

Vi må også her på denne sti huske på, at universet er sammensat i 

overensstemmelse med et mønster der er forståeligt for vort sind. Det mønster kan 

ses, forudsat at vi træner os selv op til at se efter det. Dette tegn er skrevet i 

naturens mekanik. Af dette følger, at intet der strider imod fornuften kan være til 

stede i den kosmiske orden. Det som synes fornuftstridig er enten forkert eller også 

misforstået. Hvad der strider mod vor fornuft, bør vi derfor undersøge grundigere.  

 

Den tilhørende planet til dette kort er Jupiter og i den græske mytologi siges 

Jupiter, at give os nøglen til selvrespekt, ærlighed, retfærdighed og interesse for 

religion og filosofi og ligeledes for lov, ret og visdom. Jupiters filosofi har siden 

den græske oldtid været betegnende for den modervidenskab, hvoraf alle de kendte 

videnskaber senere har udviklet sig til selvstændige videnskaber. Filosofien blev 

dyrket af grækerne og ordet betyder 'kærlighed til visdom'. Jupiter kan også give os 

nøglen til de rette handlinger og en høj moral. Jupiter står for den udvikling som 

det er nødvendigt for os for at nå til en højere erkendelse. 

 

Det tager Jupiter 12 år at tilbagelægge vejen gennem alle dyrekredsens tegn, dens 

bane er uregelmæssig og den tilbringer forholdsmæssig lang tid i visse tegn.  
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Sammendrag 

 

1. Af alle de veje der føre til åndelig udvikling er hengivenhed en af de 

vigtigste. 

 

2. Tænk på gerningen og erkend det område hvor modsætningerne mødes

  

3. Erkend dig selv og grib scepteret: Vær din egen konge! 
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Den 16. rejse fra Chesed til Binah 

- Bogstavet Qoph og kortet Solen. 

 

Navnet Qoph betyder baghoved, og Qoph symboliserer 

Lyset i betydningen: ”Den døde og golde jord, der ved 

oplysning er blevet gjort levende og frugtbar”. Dette 

fænomen korresponderer også til navnet Kodesh, som 

betyder helgen.  

 

Hvor bogstavet Resh illustrerer et ansigt eller det 

forreste af hoved, menes formen i bogstavet Qoph, at 

være et billede på baghovedet og de processer, der 

knytter sig til det. Hos mennesket er baghovedet der 

hvor lillehjernen, cerebellum, har sin placering. På 

trods af, at lillehjernen blot udgør en 10. del af hjernens 

samlede vægt, har den med sine ca. 105 milliarder 

nerveceller, langt flere nerveceller til at arbejde for sig, 

end stor- og mellemhjernen har til sammen. 

Lillehjernens primære funktion er: Koordination, præcision og timing af kroppens 

bevægelser i forhold til sine omgivelser. I praksis foregår lillehjernens arbejde i 

samspil med den øvrige hjerne, hvor den har til opgave at regulere og afstemme 

ordrerne eller nerveimpulserne fra hjernen til kroppen, så den kan udføre sin 

bevægelse i overensstemmelse med hensigt, rum og omstændigheder. Lillehjernen 

er fysisk knyttet til alle tre dele af hjernestammen, også kaldet menneskets ur-

hjerne, gennem tre sæt ben, hvor vi her, og i forbindelse med Qoph, særligt vil 

hæfte os ved den dobbelte forbindelse til hjernestammens bagerste del, den 

forlængede rygmarv eller medulla oblongata.  Her om fortæller de Gamle: ”Når 

den sidste mur er brudt ned, det sidste slør revet væk og det sidste sted i mørket 

fjernet, da vil kraften stige op langs rygsøjlen til bagsiden af hovedet, og der vil 

blive lys!” 

  

”… Hans disciple sagde: ”Vis os det sted, hvor du er, for at vi må søge det”. Han 

sagde til dem: ”Den, som har ører, skal høre! Der er lys inde i et lysmenneske, og 

det oplyser hele verden. Hvis ikke det lyser, er der mørke”. (Thomas Evan. 24) 

 

Mennesker har altid forklaret livet i overensstemmelse med det, vi ønsker skal 

være sandt. Det er derfor mystikeren siger: ”hvis et menneskes ønsker er i virkelig 

harmoni med de virkelige tendenser i den kosmiske proces, så vil det, som han 
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ønsker, skal være sandt, være sandt”. Intet i dette univers kan forstås med mindre, 

man først og fremmest forstår, at alle ting er i en stadig proces af forvandling. Det 

er af yderste vigtighed, at vi erkender dette, for at vi kan lære, hvorledes vi skal 

formulere vore ønsker. Når vi i vort hjerte ønsker os almindelige ting, sår vi i 

virkeligheden elendighedens sæd. Det var den fejltagelse, som de der byggede 

Babelstårnet gjorde, og det har været en fejltagelse, som vi har gjort lige siden den 

dag.  

 

At skabe permanent form er umuligt i dette univers. Derfor er alle ønsker af denne 

art forfængelig tomhed. Det, der er muligt for os, er en erkendelse af og 

samstemning med strømmen af livskraft, som den flyder fra den ene form til den 

anden. Vi kan tage del i den store meditation, som skaber og opretholder universet. 

Vi kan blive bevidste redskaber for den Ene Vilje, som uophørligt bevæger sig 

frem mod sit mål. Det står os frit for, hver og en af os, at følge og fatte tillid til den 

og lære at ønske, som den ønsker, og hvis vi tør det og gør det, vil vi til gengæld 

modtage et løfte om al den støtte og vejledning, som vi måtte have brug for under 

vejs.  Et løfte som altid vil blive indfriet, som der står skrevet: ”Den som søger, 

skal finde; for den der banker, skal der blive lukket op”. (Thomas Evang. 94) 

 

Selv om Qoph betyder baghoved er bogstavets fysiske forbindelse til mennesket 

det blodrensende organ milten.  Milten er placeret i øverste venstre side af 

mellemgulvet, hvor den er indsat i blodbanen som et filter.  Den virker som et 

rensningsanlæg, hvis hovedopgave det er at indfange og destruere defekte og gamle 

blodceller og fjerne skadelige mikroorganismer. Når den har udført denne første og 

vigtigste funktion, vil den lede sit produkt bort fra kredsløbet og kanalisere det 

videre til leveren, der overtager den videre forarbejdning. Milten virker også som et 

depotorgan for ca. 1/3 af kroppens samlede beholdning af blodplader, og den 

hjælper med til at regulere mængden af blod og holde kropsvæskerne i balance.  

 

På dette kort ser vi et barn som rider på en hvid hest og bærer et 

banner, med en sol, der skinner over ham på den klare blå 

himmel. Hesten står foran en væg. Kortet følger efter Månen, 

som er blevet udstødt af solopgangens gry. Der er mange 

mytologiske traditioner hvori, ligesom i Genesis, natten går 

forud for dag. Mørke føles som noget ældre, mere primitivt og 

fundamentalt, og lyset gennemtrænger mørket.  

 

Solen er den der skænker lys og opretholder livet på jorden. 
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Hvor månen står for det feminine og passive princip, vandet, det ubevidste og 

instinktive, symboliserer solen det maskuline og aktive princip, ild, det bevidste og 

udtænkte. Det er solen som gør os i stand til at se, og således i åndeligt henseende i 

stand til at erkende et højere mål.  

 

I de fleste versioner af kortet er nogle af solstrålerne lige og nogle bølgede. De 

symboliserer solens dobbelte udstråling af varme og lys eller modsætningerne i 

positiv og negativ. Muren er blevet fortolket på forskellige måder. Den kan 

symbolisere zodiakkens omkreds som solen løber igennem på sin årlige kurs, eller 

for det fysiske legeme i hvilket mennesket er begrænset til jorden, eller for de veje 

hvorved mennesket har underlagt sig de naturlige omgivelser. Eller det kan være et 

vink om vigtigheden af selvkontrol. 

 

Barnet bliver som oftest fortolket som symbol for uskyld, oprigtighed, frihed og 

flugt fra verdens besmittelse. På samme tid kan det også symbolisere egoisme, 

grådighed og uerfarenhed, og henviser til menneskets åndelige og intellektuelle 

kræfter på dette trin i dets barnlighed.  

 

Barnet er blevet forbundet med cabiri'erne, de dværglignende håndværkerguder 

som spillede en vigtig rolle i Samotrakes mysterier, og om hvem man sagde, at de 

symboliserede de kræfter som menneskets ånd havde i reserve. Ved deres årlige 

fest på Lymnos, blev arnesteds bålene slukket og en ny ild blev bragt ned fra 

Apollo's tempel på Delos, og symboliserer i relation til dette kort udslukningen af 

tidligere accepterede idéers 'gamle ild', og den nye guddommelige energikilde's 

komme. Cabiri'erne var forbundet med frugtsommelighed og beskyttede også mod 

farer - især på havet og mod skibsforlis, som vi vil møde på Månens sti. De blev 

sommetider identificeret som Castor og Pollux, de himmelske tvillinger som 

beskyttede sømændene og som er relevante her, fordi de var halvt dødelige og halvt 

guddommelige og tilbragte halvdelen af deres tid i underverdenen og halvdelen 

med guderne på Olympus.  

 

Barnet står for en ny start på vejen til opnåelse af åndelige ting. Det er nøgent fordi 

sjælen afklæder sig stoffets- og kødets dragt på sin opstigen. Ånden genvinder sin 

overlegenhed. Den er ikke længere et genspejlet lys, som i det tidligere kort, som 

oplyser figuren, men det kreative lys fra vort univers' Gud, som overvælder dets 

stråler. Det røde banner symboliserer kraftige handlinger og hesten er solens energi 

og livskraft. I den klassiske mytologi blev solens vogn trukket af hvide heste og 

Castor og Pollux var store ryttere og blev sommetider kaldt 'ridderne på de hvide 
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gangere’. Barnets hest er den samme hest som Døden rider på i Waite's kort. 

Murerne indikerer, at vi stadig er i den synlige eller materielle verden. Kortet kan 

udtrykkes i tre punkter:  

 

1) Åndens opvågning. Overførsel fra den materielle verden til den 

guddommelige verden. Naturen fuldfører Guds funktioner - 

Elementerne. 

 

2 ).  Menneskets legeme er fornyet – Næring og fordøjelse.  

 

3). Den materielle verden forsætter sin opstigen mod Gud – Det 

minerale rige. 

 

Kortet betegner overgangen fra denne verdens manifesterede lys, der repræsenteres 

af Jordens stråler, til den fremtidige verdens lys, som kommer før aspirationen og 

er symboliseret ved et barns hjerte.  

 

Men den sidste henvisning er nøglen til en anderledes form eller aspekt af 

symbolikken. Solen er bevidstheden i ånden - den direkte, modsat den 

genspejlende. Menneskehedens karakteristiske type er her et lille barn - et barn i 

form af enkelthed, og uskyld i form af visdom. I denne uskyld betegner det den 

genoprettede verden. Når selvets bevidste ånd er brudt frem i den personlige 

bevidsthed, vil den fornyede tanke lede den dyriske natur frem, så det stemmer 

bedre overens med mennesket. 

 

Solen skænker os som tidligere nævnt liv og lys. Det astrologiske symbol for solen 

er en cirkel med et punkt i midten. Dette punkt i midten symboliserer den enhed, 

der ligger bag alle ting. Dette punkt i midten af cirklen er begyndelsen af alt det, 

som vil være, det umanifesterede, absolutte, oprindelige, vedvarende center, det 

udtalte ord, hvorfra alt skal udspringe. 

 

I antikkens visdom siges det, at der fra den centrale sol, som i sig selv er 

tredobbelt, rejser sig syv hellige væsener, som fremsender sine stråler eller kræfter 

til syv solare systemer. Vores sol repræsenterer en af disse stråler. I det Nye 

Testamente læser vi, at Jesus sagde 'Jeg og min Fader er én’ (Johs. 10:30) og 'jeg 

stiger op til min Fader og din Fader’ (Johs. 20:17). Dette fortæller os, at Han og de 

som fulgte ham, tilhørte den samme 'stjerne' eller 'fader' i det samme planetære rige 
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og dette er den astrologiske forklaring på udtalelsen i Johannes 24:2: 'I min Faders 

hus er der mange boliger'. 

 

Solen er centrum i vort fysiske solsystem; den er kilden til alt liv på denne planet. 

Vi modtager energi direkte fra dens stråler såvel som indirekte fra kul og naturgas, 

der opbevarer solenergi, som blev opslugt i tidernes morgen. Også al vindens 

energi kommer direkte fra solen, eftersom den opstår som følge af solens varme, 

der spreder sig ujævnt over jordens overflade. 

 

I modsætning til stjernernes små blinkende prikker af lys er lyset fra solen spredt 

og konstant. Og i modsætning til Månen, afslører solen hele sit ansigt for os. Hans 

påvirkning af vores jordiske liv foregår uafbrudt. Ligesom Selvet er centrum for 

vores indre himmel, så er solen det centrum, omkring hvilket vores planetsystem 

kredser. Hver aften lukker vi vore øjne i tryg forvisning om, at solen vil holde 

vores verden sikkert på rette bane, mens vor bevidsthed sover. Selv i den mørkeste 

midnat føler vi os ikke forladt, men trøster os i overbevisningen om, at solen i dette 

selv samme øjeblik starter sin bevægelse opad mod vores horisont og har en ny dag 

med sig. 

 

Symbolsk står kortet Solen for Prinsen som hersker i sin Fader, Kongens navn, 

over de materielle tilstande. Her repræsenterer barnearketypen denne prins, hvor 

han begynder, at kende grænserne i det kongerige som han forvalter. Barnet 

repræsenterer de tidlige trin af virkelig selv-bevidsthed, det bevidste sind møder og 

besejrer indholdet i det ubevidste. Og barnet repræsenterer det der vil være der. 

Han er en guddommelig og magisk figur med rødder i den dybeste fortid, og 

selvom han lever i nu’et, er han fremtiden for den enkeltes bevidsthed og, 

tilligemed, menneskets kollektive bevidsthed. 

 

Barnets arketype er centralt i mange andre arketyper. Solen er et andet af disse kort 

fyldt med overraskelser, og som har, ligesom alle arketyper, nogle meget mørke 

aspekter. Og selvfølgelig er hovedopgaven for barnet/helten, at overvinde mørket 

gennem det indre sollys. 

 

Sammendrag 

 

1. Vær så klog, at du ser klart hvad angår din adfærd.  
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Den 17. rejse fra Geburah til Chokmah 

- Bogstavet Zayin og kortet Vognstyreren. 

  

Ordet Zayin betyder ”våben” eller ”sværd”. Det er, 

paradoksalt nok, udledt af et andet ord, Zan, der 

betyder ”mad” eller ”næring”. Og som ordet for næring 

går igen i ordet for sværd, går ordet for brød igen i 

ordet for krig. Men hvordan kan næring eller brød 

relateres til våben og krig? Hvis koblingen skal give 

nogen som helst mening, må der være tale om en anden 

slags sværdslag end dem, der finder sted mellem 

mennesker og folkeslag i den fysiske verden. Måske 

skal betydningen læses i lyset af en anden slags krig, en 

åndens kamp mod ufred og formørkelse, hvor Zayin 

lader lyset stråle lige klart over den angst, der fremmer 

som på den kærlighed, der hæmmer de krigeriske 

tilstande i og imellem os.  

 

Zohar fortæller, at da Gud ville begynde sin skabelse, 

trådte bogstavet Zayin ind til Ham og sagde: ”Verdens Mester, vil det behage Dig 

at skabe verden med mig. For med min hjælp, skal Dine børn blive ved med at 

holde Sabbat, som det er skrevet: ”Husk! (zachor) Sabbatdagen og hold den 

hellig”. (2. Mose. 20,8) Han svarede: ”Jeg vil ikke skabe verden med dig, fordi du 

repræsenterer krig, det vil sige et skarpt sværd og spyd, hvormed folk kan føre krig. 

Disse kaldes for Ødelæggelsens Redskaber, som udtales Zayin! Og derfor er du 

ligesom bogstavet Nun, som verden ikke blev oprettet af, fordi det optræder i 

begyndelsen af ordet Nephilah (faldende)”. 

 

Så i den fysiske verden symboliserer Zayin et sværd, og sværdet, der består af såvel 

klinge som parerplade, er i første omgang et våben til at angribe og forsvare sig 

med. Ifølge arabisk tradition, var det israelitterne, der opfandt sværdet. Myten 

fortæller, at det allerførste sværd blev støbt i Monte Casium, nær Damaskus, der 

var berømt i hele den arabiske verden for sit stål, og for at være det sted, hvor Kain 

ifølge gammel tro myrdede sin bror. Sværdet illustrerer forening, men det er en 

forening, der har konflikten som iboende karakter. Der er altid to sider til sværdet 

som, der er to sider til Zayin, der både har en destruktiv, ødelæggende, rod i angst 

og en konstruktiv, opbyggende, rod i kærlighed. I erkendelse af begge disse sider i 

den indre såvel som den ydre verden, kan de lutres og tæmmes ligesom sværdet, 
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der, hvis man behersker det, kan vise sig særdeles nyttigt, når en situation kræver, 

at man ”skærer igennem” eller ”ind til sagens kerne”.  

 

Bogstavet Zayin knytter sig til den venstre fod, ligesom bogstavet He forbinder sig 

til den højre fod, og det er en fordring til os om, at huske, at vi må have vores 

fødder solidt plantet i vores indre og ydre natur, ikke træde den under fode, men 

beherske den og forblive forbundet med den; med vandets element og følelsernes 

rige og med den materielle, fysiske del af virkeligheden, kroppen og hverdagslivet 

gang. Disse ord er ikke bare vigtige, men kan vise sig at være af afgørende 

betydning for os, hvis vi vælger at arbejde med Stridsvognen, et fænomen der 

knytter sig til Ezekiels vision og forbinder sig stærkt med bogstavet Zayin. I gamle 

dage blev det at gå dybt ind i sig selv, gennem meditation, ritualer eller 

kontemplation kaldt ‘at træde op i Stridsvognen’. De første organiserede former for 

jødisk meditationsøvelser dukkede op i det 6. århundrede før vor tidsregning i en 

samling håndskrifter kaldet Maaseh Merkavah, der betyder Stridsvognens Eventyr. 

Målet var, at få en direkte erfaring af det Guddommelige ved at kontemplere på en 

række billeder, som skildrede de himmelske paladser, hekhaloth, der ledte til Guds 

Trone.  

 

Til brug for deres ‘opstigen’ i mere og mere fremskredne meditationsplaner, fik de 

gamle kabbalister et nyttigt redskab til turen i profeten Ezekiels symbolske rejse til 

himmelen. Jagende mod skyerne i en flammeomspændt, vinget stridsvogn, trukket 

af guddommelige dyr og englelige væsener, blev Ezekiel prototypen for de gamle 

jødiske kontemplationer. Stridvognsførerens mystiske rejse var lagt så tydeligt 

frem af hans bibelske forgængere, at han vidste, hvad han kunne forvente at møde, 

før han trådte ind i den meditative tilstand. Denne handling fremskyndte samtidig 

opstigningen fra den fysiske verden, op gennem det, som vi kalder for psykens syv 

lavere lag eller de Mindre Haller.  

 

De mindre haller er bevidsthedsudvidende trin, der indbefatter en skærpet 

opmærksomhed på legemet, på den almindelige ego-tilstand, på de opvågnende 

tilstande og bevidstheden om sjælstriaden. Dette er alt sammen en forberedelse til 

vejen op til de syv Større Haller i de højere skabelsesverdener. I denne ordensfyldte 

og disciplinerede fremgang træder mennesket ind i og erfarer Skabelsesverdenen, 

medens han stadig befinder sig i kroppen og møder himlens panoramaer og deres 

indbyggere.  

 



 

69 

 

En sådan rejse kunne, og kan, dog stadig være temmelig farlig for den, der er 

motiveret med de forkerte hensigter. I Kabbala findes der en gammel beretning fra 

det 4. århundrede, om fire rabbier, der træder ind i den rene ånds verden. Den 

første døde, den anden blev sindssyg, og den tredje blev en frafalden. Kun den 

fjerde, Rabbi Akiba, kom sikkert tilbage og kunne fortælle om det, han havde 

oplevet. Historien skal advare os mod en uforberedt udflugt til Himlens riger, og 

den vigtigste lektie vi kan drage heraf, som alle efterfølgende lærere i 

Stridsvognens Vej fortæller os det, er at gøre som rabbi Akiba og ikke begå den 

fejltagelse at adskille det guddommelige liv fra det daglige liv. Som alle andre 

meditationsudøvere der får held med deres meditationer, var Akiba nemlig bevidst 

om vigtigheden af at ‘komme og gå’, altså af at bringe harmoni mellem sin 

åndelighed og sit daglige liv.  

 

I den første Hal, som korresponderer til Skabelsens Kongedømme eller det 

åndelige aspekt af Selvet, siger Akiba, at han er i en slags hengivelsestilstand. Her, 

hvor det som kaldes for Himlens Slør er trukket til side, træder han ind i den rene 

ånds verden. Fra dette sted, hvor engle og mennesker kan tale sammen, stiger han 

op i en tilstand af renhed, til den anden Himmelske Hal, der kaldes Firmamentet. 

Det er her den store ærkeengel Gabriel siges at opholde sig. Her i Skabelsens 

Firmament, er den plan, hvor Himlens tegn afsløres for profeterne. Det er også 

stedet for Helligånden i mennesket, der korresponderer til den potentielle kundskab 

i psyken. Det tredje plan kaldes for Skyerne og her er Akiba i den tredje Himmel. 

Dette er stedet, hvor Universets møllesten langsomt maler tiden. Herefter rejser han 

op til den fjerde Himmel, hvor han kommer i direkte kontakt med det 

Guddommelige, og oplever helhedens tilstand. Dette er stedet, hvor de tre øvre 

Verdener mødes, og det Guddommelige Kongedømme berører Psykens Krone. På 

dette plan, der er optaget af den store ærkeengel Michael, befinder sig Det 

himmelske Jerusalem og dets tempel.  

 

Overskridende de normale grænser i den menneskelige psyke fordi han har 

udviklet et solidt åndeligt holdepunkt, træder Akiba op i den femte Himmel, kaldet 

Det Dvælende, og her møder han de store ærkeengle vogtere Samael og Tzadkiel, 

foran hvis ansigter, han skal udtale bønnen, der er helliget det Helligste Hellige, for 

at vise sig værdig til, at han kan gå videre til Allestedsnærværelsens Himmel, hvor 

han er i selskab med de højeste skabte væsener foran den himmelske Trone. Her 

synger han med det himmelske kor og priser Gud, i hvis nærværelse han kom, da 

han steg op i den syvende Himmel. Her står han ‘oprejst og holder med al sin kraft 

sin balance’, da han ryster ved at stå foran sin Skaber. 
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Akiba stiger så sikkert ud af den Guddommelige nærværelse, ned gennem åndens 

syv tilstande til de syv nedre haller, eller psykens planer, og tilbage til legemet, 

fordi han havde begge ben solidt plantet på jorden i det almindelige liv. På 

indvielsesvejen er denne stabilitet et absolut krav fordi enhver større brist eller 

ubalance, i kroppen eller psyken, forstørres gennem en sådan erfaring. Den 

indviede drages således ikke væk fra de nedre verdener og søger særlige tilstande 

eller isolerer sig fra omverdenen for at blive mere udviklet, men han/hun bruger de 

daglige hændelser og situationer som arbejdsredskaber og som et anker til de 

øjeblikke, hvor han træder op i de stærkere ladede og højere vibrerende planer i de 

øvre verdener. Der er også en anden grund til, at den indviede ikke trækker sig 

tilbage eller søger at undslippe de nedre verdener. Han/hun betragter ikke stoffet 

som noget ‘ondt’, ej heller betragtes den naturlige verden som uønsket eller 

ubeboelig for sjælen eller ånden. Det er en del af det hele. Hvorledes kan det være 

anderledes? Tilværelsen, eller skal vi sige eksistensen, udstrømmer fra Gud og 

derfor - selv hvor der er tilsyneladende adskillelse - eksisterer tilværelsen ikke et 

sekund uden den Guddommelige vilje, end ikke det ‘onde’, der som alt andet har 

sine egne kosmiske opgaver at udføre. 

 

Det Tarotkort der hører til denne sti er Vognstyreren eller 

Stridsvognen. Dette kort symboliserer befrielsen for de jordiske 

bånd og adeptens virkelige og højere selv i en emotionel og 

åndelig henrykkelse som gør ham fri til, at stige op over de 

almindelige begrænsninger i menneskets bevidsthed, til en 

forbindelse med det guddommelige. 

 

Ligesom Stridsvognen symboliserer det at hæve sig over de 

dødelige tilstande, når vi stiger op gennem Livets Træ, så er 

nedstigningen på den anden side en henvisning til myten om Syndefaldet og dens 

konsekvenser. Da Gud så, at Adam havde spist af den forbudte frugt, sagde han, 'se 

mennesket er blevet som en af os'. For at forhindre, at Adam og Eva spiste af 

frugterne på Livets Træ og derved blive udødelige, drog han dem ud af af Eden og 

satte englen med flammesværdet til at vogte den. Og da ’så Adam Eva hans kone 

og hun undfangede.'  

 

Vognstyreren er et menneske 'som er blevet lig en af os', det vil sige stamfaderen til 

et barn i hans billede, ligesom Gud har gjort mennesket i det guddommelige 

billede. Dette tema går igen i fortolkningen af de efterfølgende kort. 
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Stridsvognen symboliserer også, at menneskets ambitioner er gået i opfyldelse, på 

grund af dets vilje til at besejre alle forhindringer.  

 

Båndet omkring hans pande symboliserer, ligesom i Magikeren, det evige lys, som 

giver et klart syn ind i fremtiden. De tre gyldne stjerner, der stiger op fra kronen, 

symboliserer menneskets dominans i de tre verdener, den fysiske, astrale og 

åndelige. På sit bryst bærer han en kyras, der symboliserer styrke. Firkanten derpå 

symboliserer retskaffenhed, som gør sejrherren i stand til at lede disse kræfter 

enten til højre eller venstre, til mental eller psykisk magt alt efter hvad tilfældet 

kræver. En vinget klode foran på vognen fortæller os om de abstrakte begreber tid 

og rum og er også symbolet for sjælens udødelige flugt gennem evighedens 

uendelighed.  

 

Stridsvognen symboliserer også, at han som fører denne, har præstens magt til at 

besvare alle spørgsmål gennem direkte inspiration fra det guddommelige. Det vil 

igen sige, at det kun er gennem meditationer over det indre selv, at sand viden 

modtages og han som vil være en sejrherre og modtage dyb fred, må dyrke sit indre 

selv og de guddommelige aspekter. 

 

De to sfinxer er de gode og de onde magter. Det er væsentlig, at det her igennem 

tydeliggøres, at ikke kun de gode, men også de onde magter må tjene den Højeste i 

fuldendelsen af hans Værk. Det samme gælder også for vor udvikling og antydes 

adskillige gange i Den store Arcanas symbolik. 

 

Den hvide sfinx symboliserer også tilværelsen nu og den sorte sfinx tilværelsen før 

faldet fra Paradis. De prøver at gå i modsatte retninger, men ved at gøre dette opnår 

de blot den modsat rettede bevægelse af vognen som et resultat af de modsatte 

energier. 

 

Sejrherren forstår denne sandhed og han ser og er de to sfinxer. Han kender 

allerede forskellen mellem den faldne tilstand og den guddommelige, også selvom 

han ikke altid er i stand til at holde ud i den tilstand. Han falder stadig, han 

projicerer stadig sig selv ud ad til igen og igen. Menneskelig skrøbelighed vil 

trække ham ud af den. Han er endnu ikke blevet i  stand til at besejre den helt. Ikke 

desto minde befinder han sig på hjemvejen. Ligesom sejrherren står selvsikker og 

tillidsfuld på sin vogn, således kan også mennesket på dette plan opnå disse 

egenskaber. Han begynder at kende sine egne kræfter, og han har nu nået det plan 
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hvor han ved og ikke glemmer, at alle disse kræfter ikke er hans egne, men tilhører 

Gud. Han ved nu, at uden Gud er han intet, at han modtager alle sine evner og 

talenter fra denne ene urkilde. Alt som lever modtager blot levendegørende energi, 

evner og talenter. Michelangelo, Beethoven og andre store ånder udledte ikke disse 

kræfter fra sig selv. De modtog dem alle fra Gud. 

 

Mennesket besidder ikke sin egen levendegørende energi, evner og talenter. Han 

får alt fra Gud. Når han først har erkendt det, aflægger han sine tidligere arrogante 

og egocentriske holdninger, som kun kan være opstået gennem hans egen 

uvidenhed og han er blevet beskeden. I antikken kaldte man den maske der blev 

båret af skuespillerne for, at deres stemme ‘kunne komme igennem’ for ‘persona’. 

Mennesket lader Guds stemme komme gennem sig selv. På samme tid begynder 

han at føle, at Gud leder ham, fordi Gud stadig har planer med ham. Han bruger 

sine kræfter til at hjælpe andre. Hvad han ønsker i sit højere Selv, er han i stand til 

at få frem. Han bliver en sejrherre overalt. 

 

 Sammendrag 

1. Vær stærk i din fordybelse!  

2. Du kan kun leve og stige opad, når du forener din skæbne med andres. 
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Den 18. rejse mellem Geburah og Binah 

 

- Bogstavet Gimel og kortet Kejserinden. 

 

Hvis vi ikke bestandigt giver os selv, sygner vi hen. Alt 

i universet giver sig hen uden nogen sinde at holde sig 

tilbage eller beskytte sig selv: Naturen, solen, 

stjernerne, men slørene, som stadig dækker vor 

bevidsthed, har skjult denne spontane og stadige 

længsel efter at give, som er vor virkelige essens. Hver 

dag har sin gave at give, enten til en eller anden 

bestemt, eller mere generelt. Under alle 

omstændigheder er det en gave til det Guddommelige. 

 

Bogstavet Gimel fortæller os at vi ikke skal vente noget 

for os selv, ikke klamre os til noget eller holde noget 

tilbage. Og sådan, i denne totalt nøgne åndelige 

tilstand, indhyller Gimel os atter i lys. Livet giver os 

nøjagtig hvad vi har brug for, for at fuldføre vor 

mission. Det betyder dog ikke, at vi ikke må ønske noget af det Guddommelige, 

tværtimod, men vi må gøre det med fuldkommen åbenhed og tillid til den måde vi 

modtager svaret på. For svaret kommer altid. Ingen bøn forbliver ubesvaret for den, 

som kan vente.  

 

På hebræisk betyder Gimel kamel. Kamelen bruges til ride i ørknen på. Den 

bringer således den rejsende fra det ene sted til det andet og forbinder samtidig 

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

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

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

valgene vi træffer medfører konsekvenser, gode og onde handlinger, som vi vil 

blive målt og vurderet i forhold til, om ikke i livet, så i døden, om ikke på jorden, 

så i himlen. Dette er meningen bag sætningen: ’Ja, jeg kommer snart, og med mig 

min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er’. (Åbenb. 22:12).  

 

De valg vi træffer i livets vår er fri men ikke af fri vilje, og derfor er de i en hvis 

forstand gratis. Først når vi opnår en hvis modenhed sættes viljen, og dermed også 

valget, fri. Øget bevidsthed medfører øget skelneevne og med skelneevnen følger 
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et øget ansvar. Vi ved, hvad vi gør, og derfor må vi også betale prisen for det vi 

gør. 

 

Gilgal betyder hvirvelvind eller hjul, der både kan være et fysisk hjul eller symbol 

for den cykliske bevægelse i årets eller livets gang. Gilgul er det hebræiske ord for 

reinkarnation eller overførelse af sjælen. Det bør bemærkes, at Talmud-traditionen 

ikke åbenlyst anerkender denne doktrin, selvom senere tiders mystikere har 

fortolket forskellige rabbinske tekster som allegorier, der antyder det. På den anden 

side så understøtter kabbalistiske doktriner heller ikke klart og entydigt læren om 

sjælevandring. I bogen Bahir er Gilgul tydeligt fremlagt og her viser adskillige 

sætninger hen til sjælevandring. For eksempel: 

 

”Hvorfor er der en retfærdig person som har det godt, og (en anden) retfærdig 

person som har det dårligt? Det er fordi (den anden) retfærdige person var 

fordømt tidligere, og nu er blevet straffet. Bliver et menneske da straffet for sin 

barndoms gerninger? Sagde Rabbi Simon ikke, at i Rådet i det Høje, ville en straf 

ikke blive målt ud til et menneske førend det var 20 år eller ældre. Han svarede: 

Jeg taler ikke om det nuværende liv. Jeg taler om hvad han allerede har gjort, i et 

tidligere.” 

 

Bahir var ikke ene om denne fremlægning af sjælevandring. Det bør dog 

bemærkes, at læren om sjælevandring blandt middelalderens kabbalister 

almindeligvis var begrænset til visse omstændigheder. Det var ikke enhver sjæl der 

var underlagt sjælevandring, men kun de for hvem det var absolut nødvendigt. 

Man sagde, at de retfærdige, de som havde fuldført deres forpligtigelser som jøder, 

ikke havde behov for at leve i kødet endnu en gang, hvorimod hovedparten af 

sjælene, de som havde fejlet i deres forpligtelser, og derfor til en vis grad var 

syndere, blev underlagt sjælevandrings-processen. Man sagde også, at antallet af 

inkarnationer var begrænset til tre gange, og hvis man ikke lykkedes i at 

gennemføre sin mission inden for disse tre gange, ansås man som uhelbredelig, og 

de uhelbredelige tilfælde blev dømt til helvedes ild.  

 

Idéen om reinkarnation er tydeligt afspejlet i Jobs Bog, hvor der står: ”Se, alt det 

gør Gud mod manden, både to og tre gange. Han fører ham tilbage fra graven, så 

han ser livets lys”. (Job 33:29-30) 

 

Undtaget fra dette er den retfærdige, zaddikken, som er en hellig mand, hvis sjæl er 

udsendt af Gud med mulighed for, at reinkarnere mange gange, til gavn for verden. 
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Den kabbalistiske lære fastholder, at sjælen er en åndelig enhed hvis oprindelse er 

guddommelig og hvis udødelige natur er en uomtvistelig kendsgerning og, at den 

inkarnerer i verden med det ene formål at fuldføre en særlig opgave. En opfyldelse 

der gør den i stand til engagerer sig i de mange trin af opstigen til dens oprindelige 

opholdssted. Denne opstigning begynder med, at sjælen opnår adgang til det 

jordiske paradis, hvorfra den fortsætter sin færd. Læren om sjælens rolle i dette 

arbejde er centralt i Kabbala. 

 

Tarotkortet der hører til denne sti kaldes for Kejserinden, og 

foregreb mange af de teorier som C.G. Jung senere udviklede om 

anima, den kvindelige arketype, som han mente var blevet 

opbygget gennem tusinder af år af mandens erfaringer om 

kvinden. Hun er billedet på det tidløse og den grundliggende 

visdom, men hendes kundskab er ikke opnået ved hjælp af 

intellektet. Hun er den gamle, intuitive visdom. Ethvert 

menneskes første og formative erfaring om anima er om 

moderen. Hendes virkelige funktion for sindet er kreativitet. 

 

Hun er universets frugtbarhed og den ydre betydning af Ordet, og dette er tydeligt 

da der aldrig er givet mennesket et budskab lig det, som det, at være født af en 

kvinde, men hun bærer ikke i sig selv forklaringen. 

 

Kortet fortæller, at døren eller porten som fører frem til dette liv, og vejen, som 

leder herfra til det som er bagved, er den hemmelighed som hun kender. Hun giver 

den videre til den udvalgte, som er nået frem til den erkendelse, at det at ønske 

mulige ting, er lig med at skabe dem. At ønske umulige ting, er lig med at 

forberede sin egen ødelæggelse. 

 

Kortet er også et smukt symbol for den kosmiske lov der siger, at for enhver sjæl af 

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

negativ og feminin polaritet. Det lærer os om dualiteten i alle ting. Hos alt som 

eksisterer, er der to sider, den åndelige og den materielle, den essentielle og den 

formelle. Vi lever i en dualitetens verden, gennem hvilken noget fint, udefinerligt 

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

manifestation. Dette kan vi se ved kontrasten mellem dag og nat, delt i solopgang 

og solnedgang, middag og midnat, når jordens tilstand fuldstændig er forandret. 

Den eneste ydre faktor er jordens omdrejning om sin egen akse. Men hvad er det, 

der forårsager omdrejningen og den skiftende indflydelse af solopgang og 
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solnedgang? Forår, sommer, efterår og vinter er fire særskilte årstider i ét år skabt 

af jordens årlige omdrejning omkring solen. Barndom, ungdom, middelalder og 

alderdom er overensstemmelser der er et resultat af fødsel, vækst, alderdom og 

'død'. Men hvorfor fødsel og død? En million eksoteriske kendsgerninger ville ikke 

være svar nok til at besvare disse spørgsmål, for de angår det af vor esoteriske 

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

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

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

fremtidig virkning af alting i naturen. Og der er to tilsvarende synspunkter hvorved 

de kan studeres og erkendes. 

 

På denne sti lærer vi at når to modsætninger mødes skabes en ny enhed. Det 

åbenlyse eksempel på dette hos os mennesker er foreningen af en mand og kvinde 

som skaber et barn. 

 

På kortet ser vi kvinden med ansigtet vendt fremad. Hendes diadem består af tolv 

stjerner der er samlet i en klynge, og symbolet for Venus er malet på hendes skjold. 

En kornmark er ved at modnes foran hende og bagved hende er der træer, en flod 

og et vandfald. Scepteret som hun bærer, er kronet af denne verdens globus. Et 

kornstrå er et symbol for både Jomfru Maria og den græske gudinde Demeter, hvis 

mysterier ved Eleusis, siges at have indeholdt nøglen til udødeligt liv. Vandfaldet i 

baggrunden er et symbol for foreningen af mand og kvinde. De tolv stjerner 

symboliserer de tolv måneder og selvfølgelig året, for det uendelige bliver endeligt 

for en tid. Den stjernede krone er også en henvisning til kvinden klædt i solen i 12. 

kapitel i Johannes Åbenbaringen: ”Og et stort tegn viste sig på himmelen, en 

kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner 

på sit hovede. Og hun der var svanger og i fødselsveer, råbte i smerte for at blive 

forløst.”  

 

Lad os forestille os solen som det synlige udtryk for vort univers' Gud, og 

planetlegemerne som hans herskende engles boliger. Vor globe, jorden, er også en 

enhed som har sin plads i livets store univers og har også sin ledende ånd. Omkring 

jorden er der en subtil substans, hvori der flyder myriader af finere partikler af 

materie, som former en enorm sfære, hvori jorden er midtpunktet. Denne substans 

er jordens aura og i den genspejles alt vedrørende jorden og dens udvikling. Denne 

aura og tegnene i zodiakken er meget nært knyttet til hinanden. Vi kan sige, at 

zodiakken - som en begrænset cirkel af jordens aura - er det område hvor alt det 

som var, er og vil være, oplagres. Det er Logos' legeplads og scenen hvorpå livets 
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store drama bliver opført, og dem, som ville gennemtrænge det mysterium, må 

løfte Isis' slør. Planeterne er hovedaktørerne, hvis bevægelser på den uhyre scene 

bestemmer orkestrets tema, de skiftende farver på kostumerne hos de skuespillere 

som skal spille deres tildelte roller. Der er kun én forfatter til stykket, og Hans store 

vilje og tanker 'puster' liv ind i dramaets personer. Men grunden til det hele og 

spillets afslutning kendes formentlig kun af de, som har opnået kosmisk 

bevidsthed. 

Sammendrag 

1. Ingen bøn forbliver ubesvaret for den, som kan vente. 

2. Hvis vi ikke bestandigt giver os selv, sygner vi hen.  

3. At ønske mulige ting, er lig med at skabe dem. 
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Den 19. rejse fra Chesed til Chokmah 

- Bogstavet Beth og kortet Ypperstepræstinden. 

 

 

Bogstavet Beth betyder hus og henviser til Guds hus: 

”Mit hus skal kaldes et bedehus for alle mennesker”. 

Denne sætning fortæller, at den guddommelige hensigt 

med oprettelsen af et hus var, at Gud ønskede en bolig 

i den lavere virkelighed. Opfyldelsen af dette begynder 

med skabelsen af mennesket, en guddommelig sjæl 

klædt i en fysisk krop. Beth er også det første bogstav i 

Biblen: ”Bereshith”, I begyndelsen. Roden af 

Bereshith er Rosh, der betyder hoved eller 

hovedbegivenhed, men først og fremmest betyder Beth 

et hus. Huset er en bolig for mennesket i en verden af 

dualitet og illusion. Et hus, der giver beskyttelse og 

husly, men også et metafysisk hus, et tempel, der i 

åndelig forstand indeholder Lyset, Ånden. Beth som et 

hus er også symbol for biblioteket på jorden og Akasha 

i himlen, der rummer alverdens Visdom.  

 

Og hvad vi ved om dette fænomen er, i såvel bogstavelig som overført betydning, 

at vi vil kunne se ”huset”, så længe vi står uden for det, men herfra kan vi ikke se, 

hvad der er inden i det, og er vi inden i huset, da er vi forholdt til det rum, vi 

opholder os i. At vi er i et hus, og hvor stort det i så fald er, er noget vi må gætte os 

til eller ”bestemme os for”, indtil vi er uden for igen. Kan vi forstå og acceptere 

Beths vægge for det de er, en beskyttende afgrænsning af det endeløse rum, der er 

sat alene for vores egen skyld, da vil vi også forstå at rette og holde vores 

opmærksomhed mod det, der er ”på vores side af dem”, det der er afsløret frem for 

det, der er tilsløret, og lade det der er tilsløret afsløre sig selv, når det er tid for det.  

 

For at forstå Beth bør vi altid huske på Aleph, fordi Beth er det bogstav hvor 

igennem Aleph ’taler’. Beth er i denne forstand som en mund og af dets form er det 

nemt at forestille sig dette. Åndedrættet opstår gennem Beth. Fremkomsten af Guds 

Åndedrag er livets opståen. Guds Åndedrag er Neschamah (sjælen) og åndedrættet 

er skabelsen, der kommer ud gennem Beth. Virkelige forandringer sker gennem 

handling, men handling skal, for at skabe forandring i Ånden, være foranstaltet i 

overensstemmelse med Ånden. Det budskab der er skjult i Beth, i B’reshith, (”I 
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begyndelsen…”) er, hvordan man bringer Aleph, Guds åndedrag, til at skabe. 

 

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

derfor også begyndelsen til mangfoldighed. Gennem sin fødsel skaber hun 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

feminine princip.  

 

Bogstavet Beth betyder hus og henviser til Guds hus: ”Mit hus 

skal kaldes et bedehus for alle mennesker”. Denne sætning 

fortæller, at den guddommelige hensigt med oprettelsen af et hus 

var, at Gud ønskede en bolig i den lavere virkelighed. 

Opfyldelsen af dette begynder med skabelsen af mennesket, en 

guddommelig sjæl klædt i en fysisk krop. Beth er også det første 

bogstav i den det første ord i den første linje i Biblen: 

”Bereshith”, ”I begyndelsen”.  

 

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

derfor også begyndelsen til mangfoldighed, det vil sige den dualistiske natur af 

skabelsen. Beth symboliserer også menneskets taleorgan, den tale som er et 

produkt af menneskets indre jeg. Beth udtrykker derfor det indre jeg. Beth svarer 

også til tallet 2 og astronomisk til månen. 

 

Beth er den oprindelige bolig, sjælens vugge. Det er selve den Guddommelige 

Moders substans, tråden som forbinder universet og verdnerne.  Beth er det klare 

Lys som fylder alle ting, det umådelige småt og det umådelige store.  
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Beth er også det første bogstav i ordet Baroukh som bruges ved velsignelsen. Det 

er bogstavet som Den Evige har valgt til at lede verdens skabelse. Det betyder, at vi 

mennesker er velsignede, på trods af vore valg og vore fejltagelser, for vi er børn af 

Aleph – Beth, Abba og Aima der betyder Fader og Moder. Vi bærer alle på vor 

pande denne hellige velsignelses usynlige mærke. 

 

På det Tarotkort der hører til denne sti ser vi et billede af en ypperstepræstinde, 

hvis slør ikke må trækkes til side for den profane. Papyrusrullen fortæller os, at 

hendes lærdomme er skjulte, det vil sige, at de hellige kundskabers mysterier kun 

bliver afsløret for den ”indviede”. På rullen kan vi læse ordet TORA og det er et 

udtryk for den større lov, den hemmelige lov og den anden betydning af ordet, 

nemlig den esoteriske betydning. Den er delvist dækket af hendes kåbe for at vise, 

at nogle ting er tilsløret og andre kan udtales.  

 

Ypperstepræstinden er også gnosis, den intuitive viden om Gud, der ikke er 

fremkommet ved fornuften, men ved inspiration, indsigt og intuition - evner som 

almindeligvis opfattes som en feminin gave. Hun er et symbol for den overleverede 

kundskab. Hun er det ubevidste sinds jomfru, dækket af et slør. 

 

Tallet  2, som hører til dette kort, symboliserer de to verdener, her og hinsides, som 

vi bærer i os og kan forårsage en indre konflikt. Dette piner os og vi søger derfor 

forløsning for det. På den ene side hører vi stadig til her i den timelige verden med 

dens jordiske glæder og sorger, og på den anden side er vi allerede interesseret i 

hvad der ligger bag den, hvilket formål det hele tjener når vi i sidste ende alligevel 

skal forlade alt her, og hvilke værdier vi eventuelt kan tage med til sidst. Og hvis vi 

kan tage noget med os, hvor skal vi da gå hen? Dette hvor hen er det som 

interesserer os, for vi har allerede erkendt, at denne verden blot er en virkning, og 

ikke årsagen. Denne verden er ikke en absolut virkelighed, det er tilsyneladende 

kun verden. Hvor er så den absolutte virkelighed, den evige, udødelige årsag? Vi 

ved, at hvor der er en virkning, må der også være en årsag, og denne verdens 

årsager er det, som vi søger at finde. 

 

Ypperstepræstinden sidder mellem en hvid søjle og en sort søjle, hvorpå der står J 

og B, Jackin og Boaz. Jackin symboliserer at etablere og Boaz i styrke og de to til 

sammen symboliserer stabilitet eller harmoni. De to søjler symboliserer også det 

positive og det negative.  
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Kvinden er kronet af en tiara hvilket symboliserer den intelligente magt når den er 

oplyst af visdom. Dette kort fortæller os, at hvis vi besidder en stærk vilje, så kan 

vi ikke undgå at se det guddommelige lys og adlyde det korrekt. Det er imidlertid 

vigtigt, at vi er tavse hvad angår vore meninger og handlinger, da det er blevet sagt, 

at ”verden tilhører de tavse”. 

 

Nogle fortolkere siger at kortet symboliserer den ægyptiske gudinde Isis. Isis er i 

mysteriereligionen den centrale myte i historien om hvorledes hendes mand, den 

gode kong Osiris, blev myrdet af hans onde bror, Seth. Isis søgte, opfyldt af sorg, 

efter hans legeme overalt og da hun fandt det, brugte hun sine magiske evner til, at 

bringe den døde mand til live og undfangede Horus med ham. Den genopstandne 

Osiris blev en gud og myten om hans død og genopstandelse menes, at have 

frembragt de stier som menneskene kan følge.  

 

Denne sti fortæller os symbolsk, at vi skal blive skabere, at det er nødvendigt at 

forene de redskaber vi besidder med kærlighed og ømhed for vore medmennesker, 

og på den måde undgå død og ødelæggelse. Enhver af os har det i sin magt at blive 

en filosof, en vismand, og sikre kundskaben. Hvis ikke vi bruger vor viden til 

menneskenes bedste, kan vi ikke sikre den videre vej der leder til oplysning 

 

Denne sti’ bud er også ”du må ikke tage det, der ikke er dig givet”. Således lærer 

denne sti os om den lov som ingen er fritaget for, nemlig ”menneske kend dig 

selv”.  

 

Skaberen har overfor mennesket bekendtgjort: ”i styrke vil jeg oprette”, og hermed 

menes ikke Skaberens styrke, men viljen til handle uselvisk overfor alle, forudsat at 

vi har styrke til, at blive på den rette sti, nemlig kærlighedens sti. 

 

Det som kvinden på dette kort siger til os er: ”Vil du vide, hvad der er skjult bag 

forhænget? Vil du lære de riger at kende, som endnu er skjulte for dine øjne? Så 

må du først læse i bøgerne og først og fremmest i Visdommens Bog. Så vil jeg - når 

tiden er kommet - med de to nøgler, jeg har, åbne dørene for dig til rigerne af 

erkendelse af det gode og det onde, af såning og høst, af prøvelse og belønning, og 

jeg vil vise dig de veje, der fører til de højeste, opnåelige mål.” 

 

Sammendrag 

 

1. Den lukkes kun op for den, der lukker sig inde i sig selv. 
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2. Vend dig bort fra tingenes fortryllelse, stig ned i dit indre, hvor din ånd står 

ansigt til ansigt med sig selv. 

 

3. Du må ikke tage det, der ikke er dig givet. 
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Den 20. rejse fra Chokmah til Binah 

- Bogstavet Shin og kortet Verden. 

 

 Ifølge kabbala satte Gud bogstavet Shin som konge 

over elementet ild, og det er derfor ilden, åndens ild, i 

det kreative princip, i Logos.  

 

Myten fortæller, at da Moses ser Gud i form af en 

brændende busk, forstår han pludselig, at livet - GUD - 

er manifesteret i den materielle verden som ild. Godt 

nok er den jordiske, stoflige ild som han betragter, kun 

et svagt ekko af den åndens ild, han mærker brænde 

bagved den og tale igennem den, men alligevel ved han 

det, og visheden brænder sig fast i hans bevidsthed som 

en sætning: ”Ilden er Livet og Gud i mennesket!”. I 

mennesket er Shin tilstrømningen af Helligånd. Shin er 

Ildånden, der oplyser apostlenes sind sådan, at dens 

genskær viser sig som en glorie over hvert af deres 

hoveder. Hvis vi sætter bogstavet Shin i midten af 

navnet på den almægtige, upersonlige Gud Jehova(h) eller Jahve(h) - (Yod, He, 

Vau, He), får vi navnet på den personlige Gud, på Gud inkarneret, Jeheshua (Jod, 

He, Shin, Vau, He). Hermed bliver Shin tegnet for det forbrændende element, der 

skille Sønnens navn fra Faderens. 

 

Jesus siger: ”Den, som er nær ved mig, er nær ved ilden, og den, som er fjern fra 

mig, er fjern fra riget.” (Thomas Evan. 82) 

 

Johannes siger: ”Jeg døber Jer med vand til omvendelse; men han som kommer 

efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han 

skal døbe jer med Helligånden og ild”. (Mattæus 3:11-12 ). 

 

Jesus siger: ”Ild er jeg kommet for at kaste på Verden, og hvor ville jeg ønske, at 

den allerede havde fænget. Men en dåb skal jeg døbes med, og hvor det knuger 

mig, indtil den er fuldendt.” (Lukas 12:49-51). 

 

Disse, og mange andre skriftsteder, betoner vigtigheden af bogstavet Shin, som den 

ild, den Helligånd, hvormed Kristus - i form af vort højere Selv -døber eller indvier 

os til Livet. Derfor er det også dette bogstav, der repræsenterer Kristus-mennesket. 
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Den første dåb, vandets dåb, er en indvielse i følelsernes liv. Ved den anden dåb, 

ilddåben, kommer vandet og følelserne i kog som aldrig før.  

 

”Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred 

men krig. Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre”. 

(Lukas 12:51-53). 

 

Måske er det en oprindelig menneskeret og menneskepligt at vi skal eje Magten 

over os selv og Friheden til at forvalte vores eget projekt? For mange af os synes 

det, og føles det, i hvert tilfælde sådan. Først tror vi, at vi har den, siden håber vi 

på, at vi får den, og hen ad vejen går det op for os, at vil vi have den, så må vi tage 

den, og at det nok ikke kommer til at gå så stille af sig, som vi kunne have ønsket 

os! Vi kommer i krig med hinanden - de andre - men først og fremmest kommer vi 

i krig med os selv. Det er en krig med fred for øje, fred i sindet og fred i verden. 

Det er en krig, der har udspillet sig så mange gange i menneskehedens historie, at 

det har udledt en tankevækkende talemåde: ”Dagens frihedskæmper er 

morgendagens despot”, og set i det lys, er det altså ikke fred, vi skaber ved hjælp 

af krig.  

 

Men vi kan skabe balance, hvis vi vil det, og jo tættere vi kan komme på det 

centrale, neutrale, punkt mellem modstridende kræfter, des stærkere vil vores 

oplevelse af fred være. Et billede på denne proces er en trigon, hvor Resh i sin ene 

pol, ’Krig’, danner første punkt, Resh, i sin anden pol, ’Fred’, danner andet punkt 

og Shin skaber en transcenderende ild, der hæver balancen mellem dem op - som 

det tredje punkt og det nye Yod. Yod+Resh+Shin staver ordet yaras, der betyder at 

tage i sin besiddelse eller at erobre. I psykologien må vi til stadighed nedbryde den 

gamle orden, rydde Tempelgården, før den nye orden kan opstå, og da tanke, ord 

og handling er en og samme ting, kan Slangen allerede nu hviske Visdomsord i 

vores øre: Enhver form, en hver struktur, der skabes er ny for alle, bedre for nogle 

kræfter, end den, som var før, ringere for andre kræfter, end den, der kommer efter, 

så hvor længe, tror du, at det forgængelige Herredømme får lov at stå uimodsagt?  

 

Shin regerer i den dynamiske bevægelse af ildelementet og ildens aktive og 

ekspansive kræfter i universet. Med denne ild ’danser’ vi i verden, som flammerne 

på et bål. Shin levendegør alle væsner, store som små, for at de skal lyse og brænde 

for hinanden. Shin er den Kosmiske Drage eller Slange, der skaber en verden ud af 

kaos, når kaos er, hvad den er og kaos ud af orden, når orden er, hvad den møder. 

I denne forstand ses det tydeligt, hvorfor Shins form er sammensat af tre Vau, 
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placeret ved siden af hinanden. Et Vau forener kaos med kosmos, det andet kosmos 

med kaos og det tredje forener de to første med hinanden og bringer dem i balance. 

Vaus numeriske værdi er 6 og derfor repræsenterer Shin det kryptiske tal 666. 666 

er tallet for Solen, men også Dyrets tal i Johannes’ Åbenbaring, hvor der står 

skrevet: … ”Her kræves der Visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets 

tal, for det er et menneskets tal. Dets tal er 666.” (Åben. 13:18) 

 

Tarotkortet Verden symboliserer, at vi må lære at se vort 

personlige ‘ego’ mere og mere fra oven, som en uafhængig 

tilskuer. Vi må gå gennem alle de stier der er symboliseret ved 

Livets Træ, indtil vi bliver vort eget højere Selv, vort virkelige 

væsen. Det er ikke nok bare, at forstå disse indre sandheder på 

fornuftplanet. Vi må nå det plan hvor vi er et helt nøgent, 

guddommeligt væsen, fuldstændig befriet for de fysisk og 

materielle kvaliteter. I enhver henseende og position kan vi kun 

være os selv, må være os selv, fordi vi ikke kan være anderledes. Vi er blevet 

helbredt for den uorden i sjælen der blev kaldt forfængelighed, tomhed og tørst 

efter magt. De var aldrig aspekter i vort virkelige Selv. Nu må og kan vi kun 

manifestere guddommelige kvaliteter, fordi vi er blevet guddommelig.  

 

Dette kort fortolkes som regel som to modsætninger, men også som to forbundne 

veje. Det er et symbol for hverdagens virkelighed, men det står også for den 

ultimative åndelige verdens virkelighed. I de fleste sæt ser man en kvinde, hvis 

nøgenhed er dækket af et slør. Hun danser inden i en eliptisk krans. Uden for 

kransen, i kortets fire hjørner, er de fire 'levende skabninger' fra Ezekiels vision - et 

menneske, en ørn, en okse og en løve. De står for de fire elementer som er 

grundlaget for den materielle verden, de fire evangelier som er grundlaget for det 

kristne budskab, de fire verdenshjørner og de fire årstider og i de almindelige 

manifestationer er det den 'firkantede' verden.  

 

Løven for Ild, stjernetegnet Løven, skabelse, den legemliggjorte ånd samt 

opstandelse. Den er forbundet med apostlen Markus. 

 

Ørnen står for Vand og stjernetegnet Skorpionen, eftersom den er den lutrede 

Skorpion. Den står for følelsesmæssig kraft, død og fornyet vækst. Den er 

forbundet med apostlen Johannes, fordi han var specielt optaget af Kristus’ 

guddommelige natur og inspiration. 
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Mennesket står for Luft, stjernetegnet Vandbæreren, ideelle forhold, søgen efter 

sandhed, universelt broderskab, samt samspillet mellem den perfekte viden og 

perfekte form. Den er forbundet med apostlen Mathæus og viser sig i menneskelig 

form fordi Mathæus fremhævede Kristus’ afstamning. 

 

Oksen står for Jord, stjernetegnet Tyren, stabilitet, tålmodighed, udholdenhed og 

ren substans. Den er forbundet med apostlen Lukas, fordi Lukas-evangeliet lægger 

vægt på Kristus’ arbejde her på jorden.  

 

Som et symbol for hverdagens verden har kortet et væld af symbolik. Det 

korresponderer til den ødelæggende Saturn, som var den yderste og langsomste af 

de planeter der var kendt i antikken og kom således til at stå for det begrænsede, 

det dunkle, stof, tid og død.  

 

Kvinden på kortet danser og det står for glæde, harmoni og universets og tidens 

ordensfyldte kurs. I renæssancen repræsenterede dansen den grundliggende 

harmoni som en genspejling af den himmelske orden. Man mente, at dansen var en 

fantasirejse over stjernernes og planeternes bevægelser. Nogle forfattere forbinder 

den eliptiske krans med det kosmiske æg, i hvilket kvinden danser som et tegn på 

det kaos som er blevet ud af den harmoniske orden. Nogle mener, at kortet står for 

'kosmisk bevidsthed', eller det som Freud kaldte 'den oceaniske følelse'. Dette er en 

mystisk opfattelse af, at blive ét med naturen, at komme i samklang med den totale 

sum af den underliggende enhed i alle ting, og som giver en erkendelse af, at 

naturen aldrig kan dø, et bevis på udødeligheden. Kransen kan være lavet af 

laurbær og det står for en høj grad af opnåelse. Det er ofte blevet forklaret som et 

symbol for tiden, for Saturns langsomme bevægelse gennem zodiakkens cirkel, 

med de fire skabninger som kardinalpunkter og de fire 'faste' tegn som markerer 

årstiderne - Taurus, Leo, Scorpio og Aquarius. I nogle sæt er kransen erstattet af en 

slange som bider sig selv i halen, et symbol for fuldkommenhed, helhed og 

evighed. Elipsen kan også ses som et mystisk, tingenes nav, den tidsløse enhed, det 

tabte paradis, det gyldne Jerusalem, som ifølge den gamle tradition ligger i verdens 

midte og er den jordiske modpart til den strålende himmelske Stad. 

 

Sammendrag 

1. Fortiden afslører fremtiden for os. Vi mærker, hvad der kommer senere og 

hvad der var engang. 
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2. Idet du vokser ud over nutiden, vies du til det fuldendte ’Store Værk’. Du 

indtræder i Kosmos.  

3. Mennesket er den smeltedigel hvor det rene filosofiske guld dannes.  

4. Virkeliggør Skabelsens ideal i dig selv for at tilpasse dit mikrokosmos til 

Makrokosmos’ harmoni, for det er de Vises ophøjede motiv. 
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Den 21. rejse fra Binah til Kether 

- Bogstavet Vau og kortet De Elskende. 

 

I Kabbala skelner man mellem to forskellige menneskesønner ved navn Adam. Den 

første Adam, er ham der synder mod Gud og må forlade Edens have, den anden 

Adam, er den lydige søn, der bor i sin Faders hus, for at påtage sig enhver opgave, 

hans far måtte bede ham om at udføre. I den allegoriske del af virkeligheden, skal 

de to gange Adam (og de to gange Eva) nok snarere ses som en og samme ’person’ 

før og efter en række skelsættende og personlighedsforandrende begivenheder. I 

Biblen ses denne underliggende historie i form af det tabte og genoprettede Vau i 

ordet toledoth, og i lignelsen om den fortabte søn (Lukas.15:11-32). Således er Vau 

også symbolet på for den genoprettede verdensorden ved den anden Adams 

komme. Ham der vil stige ned for, at bryde dødens porte på menneskehedens 

vegne. Det er Yeheshuas, JHSVH’s, indtog i makrokosmos og opvækkelsen af 

Kristus-bevidsthed i menneskets hjerte. 

 

Derfor symboliserer formen i bogstavet Vau også Lysets vej til menneskets hjerte. 

I hjertet mødes de to verdener, den åndelige og den jordiske, i kærlighed. 

Mennesket må erkende dem begge og elske dem begge, dele sig retfærdigt i 

mellem dem og give sig hen til dem, spænde sig selv ud som en bro i mellem dem 

og tillade ilden at brænde i sit hjerte, for at hjertets tanker og hovedets tanker kan 

mødes der og lade sig lutre sammen. Dette sker af sig selv, hvis vi lader det ske og 

endnu bedre, selv synger med på den samme sang.  

 

Vau er det sjette bogstav i alfabetet og har derfor værdien 6. Tallet 6 er i sin form 

en hentydning til spiralen, der igen er et skematisk billede på Universets tilblivelse 

og symbol for det gyldne snits tal. I de egyptiske hieroglyffer beskriver det tegn, 

der svarer til det hebraiske Vau, de kosmiske former i bevægelse eller forbindelsen 

mellem enhed og mangfoldighed. I verden er tallet 6 kærlighedens og ligevægtens 

tal. Det symboliserer de seks guddommelige kræfter, der er aktive i skabelsen og 

de seks skabelsesdage, i bredden ved dagenes sum og i dybden på den sjette dag, 

hvor Gud skabte mennesket som mand og kvinde. Tallet 6 står også for hjertet eller 

midtpunktet i Livets træ. Her knytter det sig til navnet Tipheret, Guds Skønhed, 

som også kaldes smeltediglen, og bærer den klare solgule farve, som symbol på 

den lutrende ild, der brænder her. I Alkymien forstås 6 tallet, sekskanten og 

heksagrammet som kraftfulde udtryk for det hellige mysterium, hvor den 

himmelske gom søger og forener sig med sin jordiske brud. 
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I mennesket står tallet 6 for fysisk tiltrækningskraft kærlighed og fred. Tallet 6 

består af alle de tal, der er indeholdt i det, og oversat til psykologiske begreber, er 

der her tale om et fænomen, en proces, der omfatter to sluttede cykler eller 

trigoner: Selvfølelse + valg + handling (tallene 1-3) og pragmatisk tænkning, 

sanser og abstrakt tænkning (tallene 4-6). 6 er den skabende evne hævet til et 

højere bevidsthedsniveau (3+3) og inspirationen, der opstår ved at valg kombineres 

med det materielle (4+2) og endelig er det, det bevidste menneskes anvendelse af 

sanserne til højere formål (1+5) 

 

Ifølge Paracelsus kan mennesket kun stræbe efter reel kundskab gennem intuition 

og erfaring. For ham kunne disse to ikke skilles fra hinanden. Hensigten med 

intuitionen er netop at afdække visse grundidéer, som derefter prøves og bevises 

ved erfaringen. Erfaringen retfærdiggør ikke kun intuitionen, men tilføjer systemet 

yderligere kundskab, hvorved impulsen til videre vækst styrkes og udvikles. 

Mennesket opfatter de ydre ting med sine ydre sanser og de indre ting med sine 

indre sanser: Hjertet har øjne lige som kroppen, og sindet har sine egne øjne. Alle 

menneskets indre dele har dertil hørende erkendelsessanser. Til hver af disse kan 

der overføres et budskab, og det budskab der hører hjertet til, handler om 

kærlighed. Kilden til et sådant ”budskab” kunne, også for Paracelsus, meget vel 

være et kabbalistisk studium. Her om udtaler han: ”Kabbalaen giver adgang til det 

mystiske, mysterierne. Den sætter os i stand til at læse forseglede breve og bøger 

og ligeledes menneskets indre natur …”  

 

Se dybt i dit sind, hvor ser du lys? Se dybt i dit sind fra dag til dag, fra øjeblik til 

øjeblik: Hvor ser du virkelig dyd? Hvor ser du virkelig uselvisk kærlighed? At se os 

selv med vore åndelige øjne er, at se sandheden om os selv, og det er det første 

skridt til at frigøre sig selv. 

 

Tarotkortet De Elskende symboliser historien om Adam og 

Eva, den forbudte frugt og slangen. På kortet ser vi menneskets 

to køn, den oprindelige enhed som nu er delt i to og er dualt. 

Ifølge Biblen var det Syndefaldet som bragte døden ind i verden 

som en konsekvens af Adams fald og således kan kortet 

fortolkes som et symbol på kærlighed og uundgåelig død, på 

samme måde som kærlighedens 'lille død', nemlig fallos' 

kollaps. Waite tegnede kortet på denne måde for, at vise Adam 

og Eva uskyldigt nøgne i Edens Have. Bag Adam er Livets Træ, 

der bærer 12 frugter. Dette står for zodiakkens tolv tegn og for de tolv 
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grundkarakterer hos mennesket i astrologien. Bag Eva er Kundskabens Træ. Det 

bærer fem frugter og symboliserer de fem sanser og slangen er tvundet omkring 

det. Waite sagde, at dette kort repræsenterede Adam og Evas rene kærlighed før 

Syndefaldet, før de spiste af de forbudte frugter og 'så at de var nøgne' og deres 

kærlighed blev sanselig og grov. Adam ser på Eva og Eva ser på englen, som 

symboliserer, at det bevidste intellekt (Adam) ikke kan nå den højere bevidstheds 

riger (englen) direkte, men kun gennem det ubevidste (Eva). 

 

I første Mosebog fortæller slangen Eva, at hvis hun og Adam spiser frugterne, vil 

deres øjne åbnes og de vil blive lig Gud. Slangen er et gammelt symbol for visdom, 

udødelighed og det seksuelle. Ved at spise af frugten afslørede den første mand og 

kvinde det seksuelle mysterium og blev lig Gud ved, at blive i stand til at 

reproducerer sig selv og således skabe nyt liv. På det åndelige plan var det de 

afslørede, muligheden for at opnå den oprindelige enhed. 

 

Kvinden betegner også en tiltrækning mod det følsomme liv, som i sig bærer 

menneskets fald, men hun arbejder hellere med en hemmelig lov om forsyn end 

som en villig og bevidst frister. Det er gennem hendes ’tillagte’ fejl, at mennesket 

til sidst skal rejse sig og kun gennem hende kan mennesket fuldende sig selv. 

Kortet handler derfor på en måde også om kvindens store mysterium. 

 

Hvis et menneske vælger renhedens sti, så vil det ikke være uden hjælp, for de 

åndelige kræfter vil samarbejde med hans vilje og hjælpe ham med at komme ud 

over hans 'last'. Dette er også et af de mest magtfulde skabelsesmidler i verden, for 

når denne vilje opløser sig selv til kærlighed, da forenes disse kræfter og det 

menneske for altid. 

 

Hvis vi ikke ser de gode ting i livet, er det blot en påmindelse om, at vi endnu ikke 

er nået til døren, som kun åbnes for de der er klar til at bruge disse gode ting i 

menneskehedens tjeneste. Hvis vores omgivelser eller vor nuværende inkarnation 

har beredt os til at se, hvad der er godt, så kan vi kun ved kontraster værdsætte det 

’onde’. Således symboliserer dette kort, at når vi når til korsvejene og kan se, at 

kundskaben er god og uvidenhed er ond, da vil vi have den frie vilje til at vælge. 

 

Meditation over De Elskende kan være særligt vanskeligt, da det kan involvere det, 

at lede den vågnende bevidsthed mod muligheden for forløsning med det 

ubevidste, en erkendelsestilstand der er beskrevet som henholdsvis ”Atman”, ”det 

Højere Selv” og ”Kristus indeni Buddha.”  
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Sammendrag 

 

1. Se dybt i dit sind, hvor ser du lys?  

 

2. Se dybt i dit sind fra dag til dag, fra øjeblik til øjeblik: Hvor ser du virkelig 

dyd?  

 

3. Hvor ser du virkelig uselvisk kærlighed?  

 

4. At se os selv med vore åndelige øjne er, at se sandheden om os selv, og det 

er det første skridt til at frigøre sig selv. 
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Den 22. rejse fra Chokmah til Kether 

- Bogstavet He og kortet Hierofanten. 

 

Betydningen af bogstavet He i den bibelske sætning, 

hvor Josef siger: ”Tag for Jer af frø (He)”, udtrykker 

åbenbaringen af selvet i den handling det er, at give sig 

selv til andre. At give til andre i form af selvudfoldelse, 

er den ultimative gave fra selvet. I hemmelighed giver 

bogstavet Gimel - den rige mand - af sig selv til den 

fattige mand i form af velgørenhed. Den højeste form 

for velgørenhed er, når giveren er skjult for 

modtageren. ”Tag frø for Jer”, svarer til Sephirah’et 

Yesod, hvis funktion det er, at udtrykke sig selv i form 

af at give et frø. Når Josef først gav sine brødre korn, 

var det for at de kunne genkende ham, svarende til det 

usynlige Sephirah Daleth. Efter hans åbenbaring til sine 

brødre blev hans gave det færdige He. I stedet for korn 

gav han nu frø. 

 

Bogstavet He betyder et åndehul, vindue eller en åbning. Et vindue giver lys og luft 

adgand til at komme ind i rummet. Det er en åbning, hvor igennem lyset ude fra 

kan nå os. Bogstavet stammer fra en rod, der betyder, ”at ånde” på den måde, at 

man tillader luft og lys at trænge ind i en dybere betydning end den rent fysiske. He 

læses almindeligvis som et symbol for universelt liv, klarhed, ånden i tilværelsen, 

handlingen af følelse og villighed, transcendental viden og universel magnetisme. 

 

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

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

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

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

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

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

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

men også af de åndelige ting, der gælder den almindelige religion og moral, He. 

 

Bogstavet He symboliserer, på grund af sin form: Bredde - den vandrette linje. 

Længde - den lodrette linje, og dybde - den åbne ’mund’. He repræsenterer også tre 

aspekter af sjælen: Her symboliserer den vandrette linje det at tænke. Den lodrette 
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linje symboliserer det at tale, hvad enten det er fra hjertet eller munden, og den 

åbne ’mund’ symboliserer det at handle. I den guddommelige manifestation 

repræsenterer bogstavet He den vandrette linje - Essensen. Den lodrette linje - det 

transcendente Lys og den åbne ’mund’ - det immanente Lys. 

 

He har den numeriske værdi 5, og tallet 5 symboliserer mennesket i mikrokosmos. 

Men 5 er også tallet for det fuldkomne menneske, der illustreres ved et pentagram. 

Det fortælles, at de fire bogstaver i Guds navn korresponderer med de fire 

principper i mennesket: Yod korresponderer med ånd, He med sjæl, Vau med 

intellekt og det sidste He med hjertet. Disse fire må inkarneres og udtrykkes for at 

mobilisere det femte princip: Vilje, der illustreres ved bogstavet Shin. Når man 

tilfører bogstavet Shin til Tetragrammaton  opstår et nyt navn JHSVH, JeHeSuaH 

eller Jesus. 

 

På det åndelige niveau svarer den nummeriske værdi af tallet 5 til de fem niveauer 

af sjælen: Nephesh – instinkter. Ruach – følelser. Neschamah – sind. Chiyah – bro 

til transcendens og Yechidah – enhed. 

 

Selvom sjælen grundlæggende er én ting, kan den alligevel deles op i adskillige 

dele. Dette er klart demonstreret i Zohar, hvor det fremherskende synspunkt er, at 

sjælen består af tre dele: Nephesh, Ruach og Neschamah. Gerschom Scholem 

fastholder, at de tidligste kabbalister kun kendte til tre aspekter af sjælen, og det var 

på et senere tidspunkt, at en videre forfinelse af teorierne fandt sted, bl. a. i skoler 

som Safed. Siden da, har det fremherskende perspektiv været, at betragte sjælen 

som en enhed bestående af fem samvirkende dimensioner, hvor den før var tænkt 

som en enhed af tre dele. De sidste to har, tror vi, altid været kendt og diskuteret, 

ikke som selvstændige områder, men som fænomener i eller underaspekter af de tre 

første.  

 

Benævnelsen Nephesh viser hen til den del af sjælen, der er forbundet med legemet 

og alt det som hører med til, at opretholde den fysiske tilværelse gennem hele livet. 

Den er ikke selve legemet, men det laveste udtryk for sjælens åndelige liv. Dens 

natur er at opfylde kødets behov og beskytte det mod skade. Det er begærligt og vil 

overleve for enhver pris. Nephesh har ikke sin egen energi eller lys, men får sin 

næring fra Ruach, og selvom den er ansvarlig for det fysiske legeme, er den tillagt 

Yetzirahs verden og korresponderer med det æteriske legeme. Benævnelsen 

’Ruach’ henviser til den bevidstheds-evne, der er forbundet med princippet om 

rationelle tanker. Det er gennem Ruach, at sjælen næres, for hvis Ruachs livskraft 
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blev trukket tilbage vil døden straks indtræffe. Nephesh ville være ude af stand til 

at opretholde sit eget legeme. Ruach er tillagt Briahs verden og korresponderer 

med det åndelige legeme, men for de fleste mennesker, er tilgangen til det åndeligt 

legeme noget, der opleves som glimt, impulser eller periodiske opblomstringer, 

som resultat af, at vi stadig er underlagt lidenskabens omskiftelige natur. 

Benævnelsen ’Neschamah’ henviser til sjælens åndelige evner. Det er den højeste 

fornuft i os, som er det virkelige åndelige intellekt, der står over det rationelle sind. 

Det er uddraget fra livets kilde og fra intelligensens og visdommens kilde og er 

tilskrevet Atziluths verden. 

 

Nephes, Ruach og Neshamah sameksisterer og virker som én enhed, men alligevel 

er det formentlig kun få mennesker i denne verden, der er i stand til at drage fordel 

af dem alle tre. Det bliver sagt, at enhver sjæl er bevidst på Nepheshs plan og, hvis 

vi bruger den til sit yderste potentiale, da skænkes Ruach-bevidsthed til sjælen. 

Sjælen inviteres så at sige ind i Ruachs hus, som om den hørte til der. Hvis sjælen 

er i stand til at bruge Ruach til sit yderste potentiale, da vil det guddommelige 

Gudshoved lovprise sjælen og skænke den Neschamahs krone. Det er målet for alle 

sande søgere, for det er gennem Neschamahs kræfter, at Ruach frigøres fra den 

jordiske verdens begrænsninger, og på denne måde bliver den i stand til at erkende 

sin virkelige, åndelige natur. Andre navne tilskrevet den er: Det Højere Selv, 

Overselvet, og sjælens Hellige Vogtende Engel. Mellem Nephesh og Ruach ligger 

der et slør, et fortættet astralt felt, som bevidstheden kun formår at gennembryde 

ved hjælp af et fænomen kaldet Tselem. Zohar betragter Tselem som det æteriske 

eller astrale legeme, der tjener som mellemleddet mellem sjælen og det fysiske 

legeme. Man tænker, at på grund af, at Neschamahs og Nephesh’ natur er for langt 

fra hinanden til at forme et bånd, blev Tselem skabt, vævet som en klædning af 

menneskets tidligere gode gerninger. Denne æteriske form blev betragtet som 

værende menneskets virkelige form, som kun kunne afsløres for den hengivne 

kabbalist’ rensede åndelige syn. Middelalderens kabbalister mente, at det Højere 

Selv, eller virkeligt åndelige selv, hørte til Tselem. Denne idé er baseret på 

skrifstedet, hvor der står: ”Så sagde Gud, lad Os skabe mennesket i Vort billede, i 

Vor lighed.” (1. Mos. 1:26). 

 

Forskellen mellem Neschamah, vores uundværlige åndelige individualitet, og 

Tselem er, at Tselem er mellemleddet – formen, ikke essensen – hvor igennem 

Neschamahs vilje bliver manifesteret, da dens oprindelige formål var at tjene som 

en form, eller mønster, for det fysiske legeme. I dag er Tselem bedst kendt som det 

æteriske legeme, der er et begreb ’lånt’ fra Teosofien. Her beskrives det som både 
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et plan og et legeme. Som plan, placerer æteren sig umiddelbart over det fysiske 

eller i det fysiske plan, som en del af det, der er af ren energi og uden substans. 

Som legeme beskrives det tilsvarende som et enegilegeme, der er nært knyttet til 

det fysiske legeme.  

 

I dag deler de fleste kabbalister sjælens natur op i fem samvirkende dele. Den 

første del handler om den tredelte opbygning af sjælen. Den anden del har med 

sjælens himmelske oprindelse at gøre. Den tredie del handler om de forskellige 

maskuline og feminine kvaliteteter. Den fjerde har med den enkeltes forbindelse 

at gøre, og den femte beskæftiger sig med sjælen efter døden. Her vil vi begrænse 

os til kun, at diskutere den første sjælsnatur som omhandler: Nephesh, der er 

sjælens groveste element og bærer af alle instinkterne og de legemlige begær. 

Ruach, der udgør den del af sjælen, som indeholder de moralske egenskaber og 

muligheden for at skelne mellem godt og ondt og Neschamah, som er det mest 

sublime trin i treenigheden.   

 

Nephesh:  

Sjælens Nephesh-trin står i total forbindelse med legemet og er, ifølge Zohar, det 

eneste af de tre som er istand til at begå synd. Den kaldes, med rette, for den 

dyriske sjæl, for den repræsenterer hele raden af instinkter og er det laveste af de 

tre elementer, der udgør sjælen. Et menneske får altid, og som det første, adgang 

til Nephesh’ trinet, som er den rå, vitale energi, der er nødvendig for at opretholde 

legemet og sikre arternes forplantning. De andre to trin, Neschamah og Ruach, 

kan ikke nås førend den enkelte har renset Nephesh trinet. Førend dette er gjort, 

mener man ikke, at han er skikket til det næste trin, Ruach. Alt dette antyder for 

forfatteren af Zohar, at Ruach og Neschamah er latent nærværende i det første trin 

- at hvert af de to øvre trin essentielt er forfininger af den første. Kraften og 

værdien i denne antydning bringes endnu videre, når man ser på den 

kendsgerning, at hvert af de tre trin i sjælen korresponderer med en trigon og et 

skabelsesplan i Livets Træ. 

 

Nephesh trin korresponderer med den tredie triade af Sephiroth, der består af 

Netsach, Hod Og Yesod og repræsenterer den formende og materielle verden. 

Ruachs trin korresponderer med den anden triade, Chesed, Geburah og Tiphereth, 

der repræsenterer moralverdenen. Og Neschamahs trin korresponderer med den 

første triade, Kether, Chokmah og Binah, der repræsenterer den intellektuelle 

verden. Omvendt er hvert trin lokaliseret i et af de tre midter-Sephiroth: Nephesh i 

Yesod (kønsdelene) der, hvor forplantningen, årsagen, finder sted, og igen i 
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Malkuth, hvor virkningen af forplantningen udfolder sig. Ruach i Tiphereth 

(hjertet) og Neschamah i Binah (hovedet). En af de symbolske betydninger ved 

denne opstiling af sjælen antyder en progressiv udvikling i forskellige former for 

bevidsthed. Yesod må siges at symbolisere det trin, hvor alle energier er 

koncentreret i den seksuelle og instinktive sfære. Det menneske der befinder sig 

her, er kun bevidst om sine egne behov. 

 

Tiphereth, hjertets sted, er stedet, hvor det enkelte menneske er bevidst om andres 

behov. Her har han opnået en position, hvor han kan se andre - ikke i lyset af sine 

egne behov, men i lyset af deres. Kether er hovedets sted, og vi bliver fortalt, at 

det er her, at de endelige guddommelige principper befinder sig, og som kan 

erkendes af mennesket medens han er i live. Det er stedet, hvor det enkelte 

menneske kan opfatte ‘planen’ eller meningen med menneskene. 

 

Ruach:  

Ruach’s trin er sædet for de moralske kvaliteter, og der henvises sommetider til 

det som den Intellektuelle Ånd. Hvis Neschamah er den egentlige sjæl og 

Nephesh er noget ‘dynamisk’, der bedst beskrives som noget vitalt eller 

instinktivt, da kan Ruach ses som den Ånd, der baner vejen for den formidling, 

der sker mellem sjælens to polariteter. Af Mange kabbalister opfattes Nephesh og 

Ruach som tæt forbundne eller enddog sammensmeltede som to væsner i en 

skabning, og de sidestilles ofte med Malkuths forbindelse til Yesod. Hvor om 

alting er, fortæller myterne, at når det først Nephesh har kvalificeret sig selv til 

det, da skal den blive en trone, hvorfra Ruach skal herske. 

 

På grund af det nære forhold, der er imellem disse to sjælstrin, advarede 

kabbalisterne os om, at vi må forsætte med at stræbe efter renhed og retfærdighed 

også efter, at Ruach har placeret sig på sin trone i Nephesh. Ellers vil de dyriske 

instinkter og tilbøjeligheder i Nephesh korrumpere Ruach, så det i realiteten 

stadig er Nephesdelen, der har styringen, men nu i en for mennesket endnu 

farligerer position end før, fordi vi tror, at vi har ’besejret dragen en gang for alle. 

På grund af Ruach’s opdukken, der er en stærk og på alle måder virkelig erfaring 

af ‘ånden’, vil oplevelsen af dette øjeblik nemt forlede os til at tro, at Nephesh er 

overvundet, og den åndelige udviklingsopgave er fuldført. Virkeligheden er en 

anden, og på moderne dansk kunne vi udtrykke det sådan, at oplevelsen, den 

visuelle eller på anden måde sansbare del af indvielsen er en slags trailer til den 

film, der kommer bagefter, og dens funktion er at forklare vores rolle i den og 

motivere os til at ”spille med”. 
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Neschamah:  

Neschamah aspektet er det højeste af alle sjælens trin, og selv når det ikke er 

erkendt bevidst, hersker det over menneskelivets kurs. Nogle mener, at vi ikke 

kan erkende Neschamah, før vi dør andre, nogle gange de samme, giver udtryk 

for, at det er muligt for den fuldstændigt hengivne at komme til en erkendelse af 

’hende’. Denne tilsyneladende modstrid kan måske forklares ved, at den 

fuldkomne hengivne er en, som kun dør en åndelig død, både for sig selv og for 

verdenen. For dem som ikke kender til den åndelige død, er det kun en fysisk død, 

en udgang fra livet, der bringer Neschamah frem for deres øjne. Neschamah, som 

den højeste fase af tilværelsen, er knyttet til, men på ingen måde bundet af, de to 

lavere trin. Den er uden synd og uden dom og identificeres ofte med fænomenet 

Shekinah. 

 

Shekinah er symbol for det evigt kvindelige, og tilskrives som sådan til en lang 

række fænomener både i den skabte og den skabende verden. I sin første 

menneskelignende form optræder hun som Lilith, der er Adams første hustru. 

Ifølge myterne blev Lilith skabt af Elohim, Guderne, der er omtalt i Genesis. 

Elohim formede Adam af støv og Lilith af mudder og dynd, og blæste livsånde i 

dem begge, for at de skulle elske hinanden og leve sammen, men de to ville begge 

have herredømmet både over verden og hinanden, og de kunne slet ikke komme 

overens. Derfor måtte de skilles for at leve hver for sig, så Lilith drog ud i verdens 

mørke, og lod Adam alene tilbage i Edens Have.  

 

Men Adam var ensom, og derfor skabte Jahve ham en ny hustru, denne gang af ud 

Adams eget ribben og tre fjerdedele af sit Guddommelige navn Jahve. Han kaldte 

hende kvinde og døbte hende He, Vau, He, Havvah eller Eva. Eva, der både 

betyder passion og iver men også korruption, destruktion og syndighed, er 

Shekinahs anden menneskelignende form, og ved sit navn afslører hun et væsen, 

der har en egenskab tilknyttet den øvre verden, ved det første He, en egenskab 

tilknyttet den lavere Verden, ved det andet He og en tredje egenskab, der forener de 

to med hinanden, illustreret ved Vau, der står som et spejl imellem de to. Eva er 

ikke kun Adams hustru, men også Guds fordi hendes navn udgør de tre fjerdedele 

af hans væsen. Det fortælles, at når Ypperstepræsten i Jerusalem en gang om året 

fremsagde Guds navn bogstav for bogstav, så var det ud fra en forståelse af, at Yod 

udtrykker den guddommelige tanke, mens He, Vau, He repræsenterer naturens tre 

sfærer eller de tre verdner i hvilke, den Guddommelige tanke åbenbarer sig.   
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Tarotkortet Hierofanten eller 'den der afslører hellige ting', var 

titlen på ypperstepræsten i de Elusianske mysterier. Hierofanten 

står for den åndelige autoritet. Han står for den akcepterede og 

traditionelle lære, grundfæstet religion, ortodoks teologi, 

konventionelle moralkodekser. Han er 'faderen' for sit folk og en 

vejleder. 

 

Symbolikken går selvfølgelig noget dybere og ifølge det første 

kapitel i Genesis hvor der står, at Gud havde skabt alle hans 

andre skabninger, eller da han havde givet tingene deres endelige individuelle 

form, sagde han: 'Lad os gøre mennesket i vort billede, i vor lighed'. Og han skabte 

manden og kvinden og sagde til dem: 'Vær frugtsommelige og mangfoldiggør Jer 

og fyld jorden'. Hierofanten symboliserer Gud der skaber mennesket i sit billede og 

mennesket skabt i det billede.  

 

Kortet korresponderer til Taurus og symbolet for Taurus forener symbolerne for 

Solen og Månen, det 'oven'  hvorfra lyset skinner og det 'neden' som genspejler det. 

Taurus herskes af Venus i astrologien og Venus er princippet for det 

frugtsommelige og mangfoldiggørende eller ud af to kommer tre. 

 

Symbolet for Taurus minder også om myten om Isis (månen) der står overfor den 

døde Osiris (solen) for at genoplive ham. Mystikere har draget en parallel mellem 

denne myte og de elusianske mysterier. Ifølge tidligere kristne forfattere, gjorde 

hierofanten sig selv impotent før han fejrede mysterierne, ved at drikke skarntyde 

(gift) for, at symbolisere Osiris der ligger død. Senere var der et 'helligt ægteskab' 

mellem hierofanten og en præstinde (foreningen mellem Isis og Osiris). Den 

højeste form for åbenbaring for den indviede var, at se 'et kornaks, høstet i stilhed', 

fulgt af erklæringen om, at gudinden havde født et barn. (Barnet Horus eller 

Harpokrates var også stilhedens gud). I lyset af dette, er kort nr. 5 Osiris, som var 

født som menneske, men som blev en gud og hvis myte er et eksempel som andre 

mennesker kan følge. 

 

Dette kort viser os altså den indviede i Isis-mysteriet, der sidder mellem to søjler. 

Han holder et tredobbelt kors med sin venstre hånd og med den højre gør han 

tegnet for det esoteriske, d.v.s. skelner mellem doktrinens ydre del og den skjulte 

del. Det er også meditationens og stilhedens tegn. Ved hans fødder ligger to 

korslagte nøgler. Det er nøglerne til himlen og helvede og de symboliserer den 

gode kundskab og den onde. De symboliserer også det over-bevidste og det 
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ubevidste. Søjlerne bag ham symboliserer til højre loven og til venstre friheden til, 

at adlyde og ikke at adlyde tilværelsens principper. Det var også dette valg som 

Adam og Eva stod overfor. Disse to søjler er dog ikke de to som er foran templet 

der bevogtes af Ypperstepræstinden i kort nr. 3.  

 

Søjlerne er altid et symbol, der placeres ved indgangen til de steder, der skal 

tilbedes. Ægypterne kaldte dem Tats søjler. Den ene hed Tat, som betyder 'i styrke' 

og den anden kaldtes for Tattu, som betyder 'at etablere'. Når de to ord kombineres 

betyder de 'i styrke er dette sted etableret for altid'. Tat bliver i Ægypten betragtet 

som en figur for stabilitet. Det repræsenterer også de fire hjørner og er lig med en 

firkant. To Tats former indgangen til Tattu, der er porten ind til religionen hvor den 

dødelige sjæl sammenblandes med en udødelig ånd og 'etableret i Amensis 

mysterier for evigt'. Dette er yderligere illustreret gennem skrifterne ved kong 

Salomons Tempel. I våbenhuset eller indgangen til kong Salomons tempel var der 

rejst to særlige søjler (Se Kongerne 7:21-22): 'Og han rejste søjlerne i våbenhuset 

til templet. Og han rejste den højre søjle og kaldte den Jackin, og han rejste den 

venstre søjle og kaldte den Boaz'. På hebræisk betyder Jackin 'at etablere' og Boaz 

betyder 'i styrke'. 

 

To mænd knæler ved hans fødder, den ene er klædt i rødt og den anden i blåt. 

Undervisningen er nu praktisk og mundtlig, det kræver ikke længere en bog. På 

nogle kort er disse to mænd henholdsvis hvid og sort og repræsenterer selvfølgelig 

det gode og det onde. De symboliserer også de to køn og tanker og begær, den 

frelste og den fordømte. 

 

Det tredobbelte kors repræsenterer den skabende magts gennemtrængning af de 

guddommelige, de intellektuelle og de fysiske verdener, hvilket gør at alle 

manifestationer af universelt liv kommer frem. De er ofte blevet brugt til at betegne 

gaverne fra de tre vise mænd, der kom fra øst og som rejste til Jesus fødested, for at 

de kunne tilbede ham. Disse tre gaver, guld, røgelse og myrha står som 

repræsentanter for de tre verdener, den åndelige, astrale og fysiske og de love som 

leder dem. Det vil sige, at de har opnået oplysning, og deres vej til selvbevidst 

udødelighed, tilbagekomsten til åndens arnested, var direkte og bestemt. 

 

Tegnet som Ypperstepræsten gør med højre hånd kan også symbolisere mennesket, 

den intellektuelle magt som dominerer de fire elementale riger og det symboliserer 

den menneskelige viljes magiske kraft. Den der gør dette tegn viser, at han adlyder 

de guddommelige love. 
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Sammendrag 

 

1. Undervis dig selv!  

 

2. Hør på andre, men hør især på det, der taler i dig selv.  

 

3. Tænk efter for at kunne forstå – formuler din egen videnskab til din egen 

brug og modtag i hjertet den religion, der trænger sig på. 

 

 


