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 At meditere på de hebræiske bogstaver 

 

Kabbalistens endelige formål er Gudsrigets virkeliggørelse. Idealet er, at han selv 

først og menneskeheden siden, skal gennemtrænges i en sådan grad af Lyset, 

erkendelsen af og om Gud, at han har tilegnet sig så meget af Guds væsen, at han 

ikke længere behøver belæringens og vejledningens mellemkomst med hensyn til 

godt og ondt, ret og uret, helligt og profant. Med andre ord ønsker han ikke længere 

at stå over for etiske og religiøse valg, men stå over dem fordi han er, tænker, føler 

og handler helt i overensstemmelse med Gud ud fra sit inderste væsen. 

 

Tanken om at indfri dette ædle mål ligger dog ikke sådan lige til højrefoden for de 

fleste af os. Til tider vækker den et trist suk i os, til andre et skævt, måske 

selvironisk smil, det kommer helt an på, hvem vi er eller rettere, hvor vi er, når vi 

hæfter os ved den, og måler os selv i forhold til den. For det gør vi, hemmeligt eller 

åbenlyst, det kan vi slet ikke lade være med. Vi tillægger ofte os selv et negativt og 

lidet flatterende motiv, som for eksempel hovmod eller forfængelighed, for at gøre 

sådan, men virkeligheden er nok nærmere, at der er tale om en impuls, en 

tilskyndelse, som vi har accepteret og efterkommet uden at tænke en tanke om den 

før nu, hvor vi pludselig kommer til os selv og bevidstheden om os selv og vores 

egen nøgenhed.  

 

I forbindelse med selvets udvikling ser vi os i spejlet, ikke for at smigre os selv 

heller ikke for at væmmes ved os selv, men for at vi kan lære at kende og genkende 

os selv, hver gang vi har viklet os ud af en gammel form smidt den til fordel for en 

ny. Vi spejler os i et magisk spejl af mange navne i håbet om at finde sammenhæng 

i det, der har været, mening i det, der er og en retning for det, der kommer. Et 

sådant spejl er de 22 bogstaver.  

 

Alfabetet er, ifølge myterne, direkte overleveret fra Gud til menneske. Det 

indeholder hemmeligheder, der til alle tider er blevet bevaret af de indviede, som er 

overbeviste om, at tegnene indeholder den præcise plan over principperne bag 

skabelsen. Hvert bogstav er en krystallisering af et af aspekterne bag 

manifestationen af det Guddommelige ord, der ved sit navn, sin form og sin 

numeriske værdi angiver sin unikke betydning og position i hierarkiet.  

 

Hvert bogstav i det hebraiske alfabet kan læses i tre betydninger, som et tal, som sit 

navn og som et tegn eller en glyf, der er en visuel fremlægning i form og et symbol 
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for noget, der forbinder det til de kreative kræfter i universet, eller i en 

sammenhæng med andre bogstaver. Hvert bogstav udtrykker sig også på tre 

niveauer: Et niveau er arketypisk og går fra det første til det niende bogstav. Det 

andet niveau er eksistens eller manifestation, og det strækker sig fra det tiende til 

det attende bogstav. Det tredje niveau er et kosmisk niveau, der går fra det nittende 

til det 22. bogstav og der foruden er repræsenteret ved de seks finalformer og 

sekundære talværdier, der er givet til bogstaverne: Aleph, Kaph, Mem, Nun, Peh 

og Tzaddi, når de indgår som det sidste bogstav i et ord. Bogstaverne rummer ved 

deres tal en åbenlys og en skjult betydning, som man hurtigt vil finde spor af, når 

man undersøger dem nærmere. Ligesådan er det med deres navne. Navnet er en 

kode, der virker som nøgle til den enkelte vej, hvis mysterium folder sig ud og 

snævrer sig ind, som man bevæger sig hen ad og igennem det.  

 

Det første skridt vi må tage er, at lære at skrive de hebræiske bogstaver. Det er 

forbløffende, hvor dybt noget optages i os, når vi skriver det ned. Kaligrafien, den 

præcise, systematiske gengivelse af bogstaverne fra et fremmedartet alfabet,  

involverer en dyb fokuseret opmærksomhed og dedikation, som det bevæger sig fra 

øje til hånd og ind i hukommelsen. Når vi kan huske bogstavernes former og har 

lært at skrive dem med en vis grad af sikkerhed, kan vi gå videre til meditation. For 

at nå videre her fra skal øvelserne gentages om og om og om igen, dag ud og dag 

ind - også gennem perioder med manglende interesse, tvivl og kedsommelighed.  

 

Men efterhånden som tiden går, og bogstavernes form og rytme automatiseres, 

opdager vi, pludseligt eller som en gradvis proces, at hvert eneste af de 22 

bogstavers grundtone eller essens villigt lader sig se og høre af os. Vi kan kontakte 

dem, når som helst vi måtte ønske det, og når vi gør det, afslører de sig for os på  

mangfoldige og betagende måder. Fra dette øjeblik, vil vi have dem liggende som 

et permanent aftryk i sindet, og den næste fase af udvikling vil begynde. Fra det 

øjeblik bogstaverne er blevet etableret inden for psyken, vil meditationerne 

begynde at forfine deres resonans i os. De kræfter, der er forbundet med 

bogstaverne findes i et hvert menneskes grundprint, men i en mere eller mindre 

grov tilstand, blandet, ude af balance med hinanden, nogle er næppe mærkbare, 

mens andre er overdrevne. Gennem meditation arbejder vi bevidst og aktivt på at 

udvikle dem. Først skiller vi dem ud fra hinanden og siden bringer vi dem i 

balance, harmoniserer dem. Som vi forfiner bogstavernes essenser i os, forfiner vi 

også deres bolig, os selv. 
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1. Aleph – Okse 
 

 
 

Jeg er uden begyndelse, uden ende, ældre end nat eller dag, yngre end den nyfødte, 

lysere end lyset, mørkere end mørket, hævet over alle ting og væsner, og dog fast 

forankret i enhvers hjerte. 

 

Fra mig strømmer de skinnende verdner ud, til mig vender de alle til sidst tilbage. 

Dog kan hverken menneske eller engel nærme sig mig, for jeg kan kun kendes af 

mig selv. 

 

Mit inderste væsen er for evigt det samme, absolut én, fuldkommen, hel, perfekt, 

altid det samme; evigt, uendeligt, første og sidst, formløst, udeleligt, uforanderligt. 

 

Jeg er årsagen til alle eksistenser, deres videreførelse og afslutning. Jeg er frøet, jeg 

er væksten, jeg er opløsningen. Jeg lader alle ting og skabninger fremstå, jeg støtter 

dem, mens de tilsyneladende står udenfor, og når illusionen om adskillelse ophører, 

forårsager jeg deres tilbagevenden til mig. 

 

Jeg er Livet og Lovens Hjul, og Vejen der leder til det hinsides. Der er ingen andre 

end mig. 

 

Jeg er den Sindets Ild, som deler sig i en højere og en lavere natur og ifører sig en 

klædning af kød for, at stige ned. 

 

Jeg er livsprincippet i alt som er. Der er intet, som ikke lever, og det liv er jeg 

kilden til. Som der står skrevet: ”Først stenen, så planten, så dyret og så 

mennesket.” Men forud for stenen er jeg ILDEN, udbredt overalt i rummet, 

udfylder alt, mangler intetsteds. Og før Ilden - skjult i den – er jeg den rene viden, 

hvorfra alle former strømmer ud. 
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Uden for mig er der hverken visdom eller viden eller forståelse. Jeg er til stede i 

enhver form for viden, i falsk viden såvel som i sand viden. Så jeg er lige såvel den 

enfoldiges uvidenhed som den vises visdom. For det du kalder uvidenhed og 

dårskab, er min rene viden udtrykt ufuldkomment gennem et ufuldkomment 

spejlbillede af min guddommelige fuldkommenhed. 

 

Ve dem der foragter disse mine ufærdige arbejder! For se, de som tror, at kunne 

dømme, er selv ufuldstændige. De må passere gennem mangen en sorgens 

prøvelse, før min visdoms klare skønhed kan skinne ud fra deres hjerter ligesom et 

lys, der brænder i en alabasterlampe. 

 

Jeg er den der udfører alt, intet bevæger sig uden ved min kraft. 

 

Min er den helbredende indflydelse, der strømmer fra indviede hænder, min er 

giften i giftslangens tand. Intet falder, uden jeg vil det, og i alt hvad der stiger op er 

det min kraft, som løfter. 

 

Min tilstedeværelse er alle tings substans. Jeg er den jomfruelige sne på bjergets 

tinde, jeg er den frugtbare muld i de dybe dale. Jeg er tempelkærrenes guld og sølv. 

Jeg er smudset på de troendes sandaler efterladt ved templets dør. 

 

Se mig og find mig ligeligt i alle, O menneske, og da skal du i sandhed se. Ser du 

således, skal også du se, at intet er, eller kan være, min modsætning.  

 

Skulle jeg kæmpe mod mig selv i alt og alle? Hvad har magt til at begrænse eller 

overvinde selve magtens kilde? 

 

Vid da, at al din følelse af konflikt blot er uvidenheds skyggespil. Vent med tålmod 

på mig, din Herre, og i timen, som jeg udvælger, vil jeg klarlægge, hvad nu ligger i 

mørke, og foran dig vise en sikker vej, lige og sand, der hvor nu en rædslens 

afgrund synes, at åbne sig for dine fødder. 

 

Jeg er al begyndelses begyndelse, uhæmmet af både tid og rum, ubegrænset af 

navn og form. Jeg er til stede overalt og centret for min utrættelige magts hele 

fuldkommenhed. Jeg er din Herre, O, menneske, og Herre for talløse skarer. 

 

Søg mig i det Allerhelligste, i hjertet af det sande tempel, på det Hellig Bjerg. Se, 

jeg er med dig alle dage, og jeg hviler aldrig. 
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Jeg er højden over alle højder, og min nedstigning når under alle dybder. Dog er 

jeg for evigt i ro mellem Højde og Dybde, i fuldkommen balance. 

 

Betragt mig under Aleph’s aspekt, der skal du finde både Højde og Dybde, tillige 

med den vej som forbinder dem til nedstigning og tilbagevenden. 

 

I sandhed jeg er Aleph, sol-ildens okse, hvis stråleglans oplyser hele verden, hvis 

livsånde stiger og falder i store og små skabninger, hvis magt udtrykker sig i alle 

mennesker, dyrs og planters virke, ja, endog i all ting, som synes uden liv. 

 

ALEPH er jeg, den tålmodige bærer af alle byrder, med styrke til at bære 

manifestationernes tunge last. 

 

ALEPH er jeg, den Evige Arbejder, ved hvis kraft alle marker bliver pløjet, og fra 

hvis liv alle frø modtager vækst og mangfoldighed. 

 

ALEPH er jeg, den Første og Roden. Fra min uudgrundelige vilje har universet sin 

begyndelse. I min uudtømmelige visdom eksisterer alle tings art og mønster. 

 

Før alle verdner VAR JEG; i alle verdener ER JEG; og når verdnerne blot er et 

minde VIL JEG VÆRE. 
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2. Beth – Hus 

 

 
 

I essensen er jeg én og kun én, uforanderlig, udelelig, og skjuler dybt i mit væsen 

den guddommelige udstrømnings 10 lys. 

 

I denne min uforanderlige Enhed er jeg den højeste, og ingen er min lige. Dog, 

skønt jeg selv forbliver uforanderlig i al evighed, manifesterer min kraft sig som en 

uophørlig forandring. 

 

De, der taler om min uforanderlighed i essens, som skulle det betyde 

ubevægelighed i handling, tager fejl. Hvad der forandre sig er ikke min natur, for i 

den er muligheden indeholdt for uendelig variation i udvikling og handling. 

 

For de uoplyste er dette en anstødssten. Forvirrede over ord med dobbelt betydning 

opfatter de ikke, at denne min uforanderlige natur er en essens, hvis første 

grundbestanddel er Liv og ikke blot Væren. 

 

Du kender mig ikke, O, menneske, hvis du kun betragter mig som ”Den der Er.” 

De som kender mig som ”Den der Lever,” kender mig i sandhed. 

 

Jeg er selve Livet og uden Sind er der intet Liv. Jeg er essensen af Sind, og 

essensen af Sind er Vilje. Alle skabte viljer er blot reflekser af min Vilje, og 

essensen af den Vilje – hvad er den andet end ønske og længsel? 

 

Jeg er det evige Liv, og jeg er den evige længsel efter manifestation. Derfor 

frembringer jeg de skinnende verdener. Derfor deler jeg mig i to, og af disse to er 

den første Kronen, min Første Vilje. 

 

Som min højeste natur står den over verden, der strømmer ud fra min Videns 

handling. Dog er denne min højeste natur noget ydre for min inderste essens, og 
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derfor for mig som BETH, mit hus. For jeg er i det, og det er en udstrømning af 

mig. 

 

Ikke desto mindre udfylder jeg min bolig, og derfor står der skrevet, at den Højeste 

kun ved sit navn er adskilt fra Kronen. 

 

I min høje bolig står jeg som Betragteren, og på grund af min aldrig svigtende 

beskuen, forsætter manifestationernes strøm sit løb. 

 

Alt hvad der eksisterer, har sin begyndelse i min Vilje, eksisterer i min Vilje, og 

når ved min Vilje, til sin udmålte afslutning. Der er i sandhed ingen anden Vilje 

end den i hele universet. Og dog har alle væsener del i den. 

 

Alle ting får deres substans fra min substans, og alt som har form, er dannet ved 

min firefoldige manifestation af elementer.  

Fire er de subtile principper, som den vise skjuler for den uindviede med navnene 

ILD, VAND, LUFT og JORD. 

 

I en endeløs variation af blanding og forhold, dirigeret af min Vilje, blander disse 

sig for produktion af former. De er forvandlinger af en enkelt essens, og af deres 

blanding frembringes alle ting. 

 

Idet jeg således betragter eksistensernes mangfoldighed, der vælder frem af min 

ene essens, forstår jeg dem i alle deres relationer. Jeg ser, at deres begyndelse, 

midte og afslutning i sandhed er mig selv. 

 

Således ser jeg, at alle ting, uanset deres fremtoning, grunder sig på godhed, fordi 

de udspringer af min egen natur. 

 

Min højeste natur genspejles også i sindet hos mennesket, der er skabt i mit billede. 

Kend mig derfor som kilden til al sand vilje. 

 Kend mig også som evnen til, at opfatte genstande som om de står udenfor og ved 

siden af den der betragter dem. 

 

Det i dig, som opfatter genstanden således, det som giver dig evnen til, at skelne 

imellem dem – som åbenbarer dem for dig i deres relationer til hinanden og i dig 

selv – som sætter dig i stand til at udforske lovene for deres gensidige påvirkning – 

vid, at dette er identisk med min højeste natur. 
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Hvor som helst denne evne er i funktion, enten i lavere eller højere former, er jeg 

alene dens kilde, og jeg er Den der Ved. 

 

Min og ikke din, er evnen til opmærksomhed, til observation og opdagelse, og til 

dømmekraft om ordene i naturens virke.  

I alt dette, og i evnen til at skelne, arbejder min højeste natur gennem dig. 

 

Lykkelig er du, hvis du kan fatte denne sandhed, for da, når du forstår, at dette ikke 

er dit svage selv, men mit alvidende Sind, som ser på verden gennem dine øjne, da 

vil du have tro nok til, at lade mig se.  

Da vil du overvinde dine sansers mangler og hellige dem fuldt ud til mit virke. Ikke 

du, men jeg, vil da erkende vægten, formen og strukturen af de ting, du berører. 

 

Al viden om lugt og smag, som erfares gennem næse og tunge, vil ikke være din, 

men min. 

 

Når jeg bruger dine ører til, at høre med, vil de blive samstemt med de lifligste 

harmonier, hvor de nu angribes af skærende disharmonier. 

 

Da skal du blive deltager i lyksaligheden ved min oplevelse af universet, en fryd, 

der er ukendt for den uindviede sjæl, hvis erkendelses time endnu ikke er 

oprunden. 
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3. Gimel – Kamel 

 

 
 

Du har set. O, menneske, hvorledes - for skabelsens skyld - det Ene Liv, som jeg 

er, synes at dele sig og blive til to. Af disse to har jeg ladet dig kende min højeste 

natur, den Første Viljes Krone, hvor i jeg har min højeste bolig. 

 

Lyt nu, mens jeg forklarer mysteriet om min lavere natur, som på Livets Træ 

fremtræder som sephirah’et Visdom. 

 

Glem ikke, at disse to – skønt de benævnes højere og lavere – i sandhed er af lige 

rang. For der står skrevet: ”Det som er forneden, er det der er foroven, og hvad der 

er forneden, er det som er foroven.” 

 

Lad dig ikke føre på afveje af den urigtige doktrin, som tilskrives den lavere natur 

noget mindre af den kraft og værdi, som er indeholdt i den højere. 

 

De to er som skålene på en vægt, hver har sin egen særlige kvalitet, hver har sin 

tilmålte handlingssfære.  

Den ene står ikke højere end den anden, men sammen eksisterer de fra evighed til 

evighed. 

 

Min lavere natur er den universelle substans, det guddommelige spejl, hvori jeg, 

som bor i alle tings hjerte, spejler mig selv. 

 

Derfor, for den uoplyste, som fejlagtigt antager spejlbilledet for det som det 

genspejler, vil min sekundære natur synes lavere end den Første Vilje.  

Denne fejl kan lignes med den illusion, som fremkommer, når man ser et rum 

genspejlet i et spejl, og tror det er rummet selv. 
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Skønt det som genspejles i Visdommens spejl er noget indre, har genspejlingens 

formidling sin plads i det ydre – i de sekundære og skabte tings rige. 

 

Som den substans, hvoraf alle former fremstår, som bæreren af min guddommelige 

essens, er min lavere natur for den højere, hvad passiv er for aktiv, hvad kvinde er 

for mand og Eva for Adam. 

 

Dog, for hver udstrømning af Lys, som vælder ud fra den på Livets Træ, står netop 

Visdom som Rod og Kilde.  

Derfor benævnes Visdom i den Hellige Skrift som en kvinde, sådan som det står 

skrevet: ”Visdom har bygget hende et hus.” 

 

Men andre steder giver de vise denne Visdom titlen AB, Fader, thi aldrig kendes 

den himmelske Visdom som Moder, for hun er alle tings jomfruelige substans, 

hendes renhed kan intet tilsmudse. 

 

Husk nu, at jeg er den rene Viden, hvor af al manifestation fremstår. Glem ikke, at 

min højere natur er den Første Vilje, den Eviges Vogter, under hvis blik skabelsens 

strøm vælder frem. 

 

Strømmens substans er den lavere natur, hvor jeg ser talløse billeder af mig selv. 

Disse er alle ting og skabninger, store som små. Alt hvad der eksisterer, er en 

krusning på strømmens overflade, men alle er af den samme substans. 

 

Således har alle del i selve strømmens særlige kvalitet – den strøm som er 

spejliilledet af mig selv, al erindrings Rod. 

 

Skabelsen er beretningen om min stadig skiftende fremtræden. Alle ting bærer i sig 

aftrykket af den universelle historie, og ingen af mine aktiviteter er udeladt af 

beretningen. 

 

Også menneskene er en del af den, for de er ligeledes dele af min lavere naturs 

strøm. Derfor har de del i min altomfattende hukommelse, som er al erindrings 

kilde og roden til alle menneskers visdom. 

 

Derfor kan al visdom sammenfattes i viden om mig. At nå dertil er målet for al 

forsken, for alt arbejde, for al tilbeden. Fra viden om mig udgår den mindre viden 

om de ting, som jeg har frembragt. 
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Og denne mindre viden er til ingen nytte, med mindre den er grundlagt på viden 

om min højere og lavere natur.  

Derfor står der skrevet: ”Husk din skaber i din ungdoms vår, og dine dage bliver 

mangfoldige.” At holde mig i levende erindring er, at forene dig med det Evige 

Livs subtile princip. 

 

Min lavere natur er det forenende bånd mellem mig og alt det skabte, derfor kan 

GIMEL lignes ved kamelen, som bringer mennesket sikkert gennem ørkenens 

vidder fra oase til oase.  

Ligeledes kan den lignes med GIMEL, fordi kamelen bærer rige og kostbare varer, 

og fordi den betegner rejse og kommunikation og således symboliserer forandring 

og den idéernes flugt og sammenvævning, der bæres oppe af erindringens strøm. 

 

Lykkelig er den som rider på denne min lavere naturs kamel, som bringer dem, der 

lærer den hemmelige kunst, at beherske den, til mig deres herre.  

Yderst vanskeligt og anstrengende er det hverv, at erobre erindringens magt. De 

som vil opnå denne sejr må have styrke, mod og tålmodighed. 

 

Men de skal blive som konger og prinser i denne verden, og endog som guder i den 

kommende verden. 
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4. Daleth – Dør 

 

 
 

Jeg er Livets Dør, portalen fra idéernes verden til formernes verden. Jeg udtrykker 

mig ved, at tage form i substans. Men den kraft der arbejder, somarbejder i 

substansen, er mine udstrømmende idéers herskerkraft. 

 

Overvej nøje, O, menneske, den viden om mig, som du har i de hellige bogstaver. 

For – som det står skrevet – med dem blev universet skabt. 

 

I ALEPH åbenbarede jeg mig som det Evige Livs Kilde, dedikeret til, at bære 

skabelsens byrde. 

 

I BETH ser du mig som den Første Vilje, der, efter forud fastsættelsen af universets 

grænser, gør min egen Væren til alle skabningers bolig.  

Således står der skrevet: ”Herre, du har været vor bolig gennem alle generationer, 

før bjergene blev skabt, og du har formet jorden og universet.” 

 

I GIMEL fremtræder min fuldkomne Visdom, som forener alle tilsyneladende 

modsætninger og opretter balance mellem stridende kræfter i hele skabelsen. 

 

Som DALETH præsenterer jeg mig selv som Portalen, hvor igennem det evige og 

ubegrænsede Liv træder ind i den endelige og begrænsede skabelse. 

 

Den store Dør er BINAH og Binah er AIMA, alt levendes frugtbare moder. Hun er 

”den begærede, den dyrebare,” og bør efterstræbes mere end rubiner og ædelt 

guld. 

 

Hun er både ”fader” og ”Moder,” for hendes frugtbarhed kommer fra den 

guddommelige Visdoms YOD. 
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Hun er den Tanke, som spinder planen for al eksistens, det manifestationernes væv, 

som forvirrer de ukloges sind, men giver forståelse til de vise, som kender dens 

mysteriums hemmelighed. 

 

I hende er Tetragrammatons fylde skjult, og skjult i denne forvirringens Dør, er 

Sønnen, som er af alt og i alt. 

 

Dette er porten for alt liv og al form. Dog gennem den kommer også død og 

konflikt, sådan som det er vist i Daleths tal. For D,L,TH, der er 434, er også 11, og 

11 er halvdelen af 22, der repræsenterer hele skabelsens cirkel. 

 

Derfor er Døren årsag til adskillelse og den ene parts strid med den anden. Derfor 

står der skrevet, at Herren er ”en stridens mand,” og i det udtryk er D,L,Th gemt. 

 

Jeg er de vises viden, og i mig har tåbernes uvidenhed sin rod. Fra mig stammer 

alle forhold – onde såvel som gode. 

 

Uden tilmåling og begrænsning vil intet spire frem, og derfor kan det ikke være 

skabelse uden tilsyneladende ondskab. 

 

Skabelsen har sin oprindelse i det ubegrænsede Liv, og dog må det liv – for 

manifestationens skyld – synke ned i tiden og rummets illusion. Det som hverken 

har begyndelse eller ende synes, at blive født for til sidst, at føre til død. 

 

Af denne illusion narres de uvidende, i hvem min visdoms lys endnu ikke er tændt, 

og af deres fejltagelse udspringer et falskt begær, hvoraf uretfærdige handlinger 

udvikler sig. 

 

Dog sker der intet uden ved min kraft, og jeg er den virkelige iværksætter i disse 

enfoldige, såvel som i alle vise. 

 

Men fra denne smertens og lidelsens ild, som blev skabt af deres uvidenhed, skal 

de igen stå frem, rensede for illusionens affald, og som strålende billeder af mit 

gyldne selv. 

 

Min skabende kraft er projektioner af mig selv og fremkalder billedet af en anden. 

Men vid, O, menneske, der er ingen anden end mig. Jeg alene er den Vidende og 
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den Handlende, den eneste JEG ER, hvad enten alene eller umanifesteret eller 

synlig i skabelsens mangfoldighed. 

 

Mine tankers første kraft dvæler altid i ATZILUTH. Derfra strømmer den ned i de 

3 andre verdener, som Forståelsens Dør. For som der står skrevet: ”Med Forståelse 

har Han grundlagt himlene.” 

 

Jeg er det frugtbare skød, hvorfra alle skabninger fødes. Jeg er mødrenes Moder. 

Derfor er det befalet: ”Adlyd din Fader og din Moder, at deres dage må blive 

mangfoldige i det land, som Herren din Gud giver dig.” 

 

For jeg, som er din Fader, er også din Moder, og hvis du ærer mig, Giveren af Liv, 

da skal du sejre til sidst, endog over døden. 
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5. He – Vindue 

 

 
 

I hvilken som helst genstand du beskuer, kend mig der som dens Essens, som 

Idéen, som dens Indre Natur. 

 

På grund af dette kommer de vise let til mig ad mange veje, og dog er disse 

forskellige veje i sandhed blot en enkelt vej. 

 

Hvis du kan trænge ind i naturen hos den enkleste ting, skal du finde mig der. Og 

det er nøglen til mysteriet om de hellige bogstaver.  

Fæst dit sind på den genstand, der sættes foran dig af et hvilket som helst bogstav, 

og saml dine tanker om, at meditere på den, da skal genstandens indre natur blive 

åbenbaret for dig, og på denne måde skal du blive draget nærmere til et af mit 

væsens mange aspekter. 

 

Kontemplér således på den hemmelige mening med bogstavet He. For ligesom jeg 

er Essensen og Idéen og den Indre Natur af enhver Okse, ethvert Hus, enhver 

Kamel og enhver Dør, således er jeg også Essensen og Idéen og den Indre Natur af 

ethvert Vindue. 

 

Hvis du samler dit sind om, at meditere på den indre natur af et vindue, vil du klart 

erkende, at ethvert vindue har noget af en dørs natur, eftersom det er en åbning i 

muren på et hus. 

 

Huset er KETHER, den Oprindelige Viljes Krone, og døren er BINAH, 

Forståelsens Port. Ligesom tanken om døren er forbundet med bygningen af huset, 

således er tanken om vinduet forbundet med udformningen af døren. 
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Derfor vil de, som er indviet i den Hemmelige Visdom, erklære, at CHESED, 

Godgørenhedens Sti, udgår fra BINAH, Forståelsens Port, ligesom idéen om 

vinduet udgår fra idéen om døren. 

 

Jeg er barmhjertelighed, for min forståelse omfatter alle tings hemmelige natur, og 

min kærlige hengivenhed er frugten af min indsigt. 

 

Ligeledes, er et vindue sat i muren på et hus, ligesom øjet er sat i hovedet, så de 

som bor indenfor kan se ud og iagttage, hvad der sker udenfor. 

 

Derfor står der skrevet i Skabelsens Bog, at bogstavet HE svarer til synets evne. 

Det henviser til styrken af mit klarsyn, der ikke er som dit, efteersom intet undgår 

det, og alle ting viser sig for det i deres sande aspekt. 

 

Der står skrevet: ”Herrens øjne er overalt. Skuer det onde og det gode.” Fordi jeg, 

beboeren i den Himmelske Viljes Hus, ser alle ting, som de virkelig er, er mit syn 

ikke fordærvet af falsk dømmekraft. 

 

Ved at se, forstår jeg, og fordi intet er skjult for mig, er jeg barmhjertelig. 

 

Men min barmhjerteligheds sti er en vej, der er skjult for de profane, fordi de ikke 

har opnået mit fulde klarsyn. Det er lettere at følge ørnens flugt, for min vej er højt 

hævet over menneskesindets forståelse. 

 

Som det står skrevet: ”Se, han går ved min side, og jeg ser ham ikke. Han passerer 

mig også, og jer erkender ham ikke.” 

 

Og dog er hemmeligheden om den vej skjult i dit bryst, O, menneske. 

 

For min vej er Ordets Vej, og Ordet er skjult i dit hjerte. Det er det skabende Ord, 

som kalder alle ting frem til eksistens. 

 

Her er et mysterium, for bogstavet HE skjuler Ordet, og Ordet er lige så vel et syn, 

som det er en stemme. Hos mig er der ingen forskel mellem tale og syn. I enhver 

sandhed udtrykker jeg mig ved at se. 

 

For den uindviede er det skabende Ords fremkomst som en tåge og en damp. For al 

eksistens er som et skjulende slør, der gemme min sande natur for deres øjne. 
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Skjult og ufattelig er mit væsens Essens, som de vise kalder ”Skjult med alle 

skjulende slør.” 

 

Om dagen, når dine sanser har travlt med hver deres passende genstande, hvis du 

da overhovedet ser mig, vil jeg være for dig, som jeg var for dine forfædre, blot en 

skysøjle, som svagt og utydeligt går foran dig. 

 

Men om natten, når du har trukket dine sanser ind i dig selv, og dit sind ikke 

længere trækkes omkring af mangfoldigheden af genstande, da skal du opfatte mig 

mere klart som en søjle af levende ild. 

 

Se, det skal gå dig vel, hvis du kan forstå dette udtryk, og hvis du ved, hvad der er 

dag, og hvad der er nat. 

 

Ingen har set mig ansigt til ansigt, for jeg er forløberen for alt. 

 

Således, O, menneske, er jeg altid foran dig på Livets Vej. Og til hele 

menneskeheden er det blevet sagt, ligesom til Moses: ”Du skal se min ryg, men mit 

ansigt skal forblive uset.” 

 

Hvor langt du end går, så har jeg allerede været der. Du skal aldrig se mig som jeg 

er, men du kan kende mig på, hvad jeg har gjort. Den vise kender mig på mine 

handlinger. 

 

Intet menneske kender mig som Fader, før jeg som Moder har frembragt 

skabninger. At HE følger efter DALETH i alfabetet, er et tegn og symbol på denne 

sandhed. 

 

Ligesom AIMA, Moderen, skjuler YOD i AB, Faderen, således vil også HE, skønt 

den vise kalder det ”Moderen, hvori skabelsen fandt sted,” skjule det samme 

faderlige YOD, for HE er i al sin mangfoldighed tallet 10.  

Derfor tilhører HE min faderlige Nåde, for i tallet 4, som er knyttet til CHESED, 

Nåde, er tallet 10 skjult, sådan som det også er skjult i ordet ”vindue.” 

 

I denne uudtømmelige Nåde ligger Kongerigets rigdomme skjult, for Dekaden er 

Kongeriget, og Dekaden er skjult i CHESED. 
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Betragt mig derfor som et faderligt YOD, der giver liv til hele skabelsen. Således er 

dette univers, af hvilket du er udrundet, ikke gjort med hænder, men avlet, på 

samme tid son en del og som helheden. 

 

Alle ting er af min egen substans, og jeg giver frit af mig selv til alle. De som ser, 

at det er min natur, at frembringe og skabe, kender mig i sandhed. 

 

For hele dette univers er et udtryk for min Oprindelige Vilje til, at bære frugt. 

 

Ligesom du i genesis kan læse, at Lyset var den første skabelse, så har dette været 

kendt af de vise siden begyndelsen. 

 

De som vender deres ansigter mod Øst, tilbeder mig med visdom, for 

morgenrødens frembrud er tegnet for alle mine gerninger. 

 

Den hele skabelse er stråleglansen for dette Ubegrænsede Lys, som jeg er. Men 

aldrig skal det jordiske menneske nå til den guddommelige illuminations kilde. 

 

Ingen kan fatte mig, og for dem, som søger at fange mig i tankens net, er jeg den 

Evige Flygtning. Og dog, skønt jeg undviger efterstræbelse, så er jeg både kilde til 

og støtte for selv de, der stræber efter mig. 

 

Jeg er i sandhed alle væsners næring. Det brød du spiser er mit legeme, den vin du 

drikker, er mit blod.  

Fordi skabelsen fandt sted ved hjælp af HE, er det bogstav grundlaget for al skabt 

eksistens, det stof hvoraf enhver form er dannet, det forråd der dækker ethvert 

behov. 

 

Alt dette er jeg. Og derfor, skønt ingen kan fange mig i tankens net, skal den tale 

sandhed, som lægger sin hånd på en hvilken som helst ting - enten mennesker 

værdsætter den eller foragter den som uden værdi – og som siger: ”Beder du mig 

om, at vise dig Herren? Sandelig, i dette skal du finde ham, hvis du har øjne, der 

kan se.” 
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6. Vau – søm, nagle 

 

 
Som det der forener alle ting i manifestationernes verden, kendes jeg med rette som 

VAU, naglen. Fordi jeg er alt i alt, er jeg det led eller bånd, som sammenholder alle 

delene i skabelsens struktur. 

 

Der er ingen adskillelse i hele universet. Hvert punkt er fæstnet til alle andre med 

uopløselige bånd. 

 

Bag de enkelt eksistenser er mit væsens enhed, der som et net sammenknytter alle 

disse mange former. Intet eksisterer alene, alt er sluttet sammen. 

 

Manifestationen kræver tilsynekomsten af enkeltdele. Når jeg udstråler min kraft, 

må alt hvad jeg skaber synes noget andet end mig selv.  

Og fordi jeg er helt uden begrænsninger, udtrykker jeg mig selv for mig selv som 

en endeløs variation af former.  

Dog er der tilsyneladende adskillelse mellem klasse og art, ja, hele skabelsens 

adskilthed, intet andet end illusion, som ikke bedrager mig og heller ikke narrer 

dem, i hvem min visdom er modnet. 

 

Uudgrundelig og bundløs er min indre naturs store Dyb. Fra Ingen-Tings umålelige 

dybde stiger min evige Vilje op, og ved denne Viljes opstigning fremstå Ingen-

Ting som Nogen-Ting. 

 

Denne Vilje er al begyndelses Lille Punkt, og dens fremkomst er en søgen efter sig 

selv. For Viljen er en hungren og et ønske og en længsel. 

 

Denne ivrige længsel ændrer ikke, at min natur er uforanderlig.  
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Den er endelig og forud for al manifestation, som et formål der ikke kan ændres, en 

beslutning, som jeg bekræfter med min erfaring.  

Ud af den længsel kommer fastsættelsen af universets grænser. Med den trækker 

jeg omkredsen af Nogen-Ting, som udfolder sig fra Ingen-Tings ubegrænsede Dyb.  

Derfor er den længsel GEBURAH’s, Strenghedens rod, for den begrænser Ingen-

Tings frihed og frembringer i den tilsyneladende begrænsning og adskillelse. 

 

Sømmet er et perfekt symbol på denne Strenghed, ligesom spidsen af et søm. Og 

dog, ligesom et søm fæstner husets dele sammen, således forener ønskt og 

udfoldelse alle dele af universet, som er min bolig. 

 

O. menneske, dette er mysterier som er vanskelige at forstå. Selv med megen søgen 

vil det mislykkes for dig at fatte dem, med mindre din søgen udføres ret.  

Dog er vejen til forståelse altid åben for den der beslutsomt vil følge den. Den er 

Hjertets Vej, og du vil blive ledet ad den ved din egen indre hørelse. 

 

Selv det aspekt af min natur, som signerer sig med bogstavet VAU, er et løfte og en 

opfyldelse af Livets Vej.  

Når jeg manifesterer mig som et led, der forener alle min skabelses enkelte bånd, 

åbenbarer jeg mig som det forenende bånd mellem skabning og skabning og 

mellem alle skabninger og deres Skaber. 

 

Jeg er Skaberen, og jeg er Sømmet som fæstner dig til mig. I dig er jeg altid til 

stede, og du behøver blot at vende dig indad for at finde mig. 

 

Luk dine ører for den jordiske forvirring, som omgiver dig. Åbn for din indre 

hørelse. Hig alvorligt efter mig. Sandelig, din higen kommer fra mig, og hvad der 

har bragt dig til at søge mig, r den samme ivrige længsel, som har frembragt dig, 

ligesom den har frembragt de fire verdener og alt, hvad de indeholder. 

 

Din søgen efter mig er min egen søgen efter mig selv.  

Vid, at denne min søgen, som synes dig at være din egen stræben efter rigdom og 

forståelse, skal ikke være dømt til nederlag.  

Hvem du end er, som læser eller hører disse ord, vid, at du skal komme til mig. 

 

Jeg er den der åbenbarer alle mysterier. Ingen anden er menneskets Lærer. Disse 

ord, som du læser, eller som måske læses for dig, hvis ord er de, om ikke mine?  
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Jeg har bragt dig foran mig til undervisning, og enten du modtager den villigt eller 

uvilligt, så vid, at fordi du i dag har hørt eller læst disse ord, er du fremover bevidst 

forenet med mig. 

 

I dag kan du afvise mig, i dag kan du modtage mine ord med foragt, og dog skal 

det være sådan, at min stemme fremover vil lyde for dig.  

Når du sover vil den instruere dig, og selv når du har mest travlt med hverdagens 

gerninger, skal den pludseligt ringe i dit indre øre. 

 

For altid er du bundet til mig, og om en dag, eller en måned, eller et år, eller et liv, 

eller hundrede liv, vil du vide det, ligesom jeg ved det.  

Og når du har nået det mål, hvad er da en dag, eller en måned, eller et år, eller et 

liv, eller hundrede liv. Tiden ophører for dem som kommer til mig. 

 

Al søgen vil være glemt, når du har nået Målet 
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7. Zain - Sværd 

 

 
 

Jeg er sværdet, det sværd som er forståelse, som skilte mørket fra lyset ved 

skabelsens morgengry. 

 

Skabelsens mangfoldighed fremkommer ikke ved addition. For jeg, oprindelsen til 

alt, er èn, én og alene. Som der står skrevet: ”Udover mig er der intet.” 

 

Sandelig, alle tings begyndelse er deling, som Moses sagde: ”I begyndelsen 

adskilte Elohim himlen og jorden.” 

 

Derfor, det som for det halvblinde øje synes, at være noget andet end mig, det som 

for den uvidende synes som noget formet af min hånd, hvori jeg selv ikke er, det 

kender den vise, som en del af mit væsen sat på afstand til beskuen, ved min 

uudgrundelige magt til Selv-refleksion. 

 

Denne magt kalder den Hemmelige Visdom for Moderen. Den er Forståelsens 

magt, tillige Elohims magt, for i BINAH hersker Elohim, og deres Troner hører 

hjemme der. 

 

Mine er Tronerne, mine er Elohims magt, og jeg, som mennesket tilbeder som 

Fader, kendes også af de vise som den Store Moder, i hvis navn er skjult Faderens 

og Sønnens navne. 

 

Dette navn er det skarpe sværd, hvormed jeg, den Ene som er, deler mig selv til 

mange. 

 

Fra BINAH udgå dette skarpe sværd, og ved dets delende kraft sønderdeler jeg min 

enhed, deler mig i to, Faderen og Moderen. 
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Dette kan du erfare i Zain, hvis begyndelse er adskillensens sværd, hvis midte er 

det faderlige YOD, og hvis ende ved sit tal henviser til Moderens Portaler. 

Her skal du også erkende Elohim - for de er 7 – og Forståelsens Portaler – for de er 

50. 

 

Således er der i Zain, sværdet, vist et billede af alt, hvad der har været, hvad der er, 

og hvad der skal blive i tiden der kommer. 

 

Og sværdet glimter frem fra Moderens hjerte til Sønnens hjerte, og dets vej er den 

Ordnende Intelligens’ Vej. 

Denne vej kaldes i det Himmelske for Skønhedens Fundament. Og hvorfor kaldes 

den således? 

Fordi den udgår fra BINAH og fører til TIPHERETH, og netop BINAH er 

Skønhedens Fundament. 

Dog er hendes plads i det himmelske, for hun er den anden udstråling fra 

KRONEN. 

 

Også på en anden måde er BINAH Skønhedens Fundament, for hun er AIMA, 

Moderen, og denne samme AIMA er ved sit tal èt med BN, Sønnen, som er 

TIPHERETH. 

 

Denne Moder er det Store Hav, og dog er den kraft, som strømmer ad sværdets vej, 

en brændende kraft, for Havet er Saturns sfære, som er ILDENS hemmelige bolig. 

 

Faderens Ild er lukket ind ei Moderens VAND, og fra denne ILD og VAND udgår 

LUFTEN’s ånd ad sværdets vej. 

Og denne LUFTEN’s ånd er min engel Raphaels åndedrag. Han tilmåler retfærdigt 

mit Ord og hersker som herre i Tvillingernes tegn. 
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8. Cheth - Gærde 

 

 
Jeg er det beskyttende gærde, som omgiver eksistensens område.  

I dette område bor du, og jeg er dit forsvar mod mørket udenfor. 

Dog er dette beskyttende gærde også et begrænsningens gærde, og dette mørke, 

som det beskytter dig imod, er det strålende mørke fra det Grænseløse Lys, som er 

alt for strålende for dine øjne. 

 

Og indefor begrænsningens gærde er området min aktivitet i manifestationernes 

verden. 

Dette er hvad den vise kalder vejen for Indflydelsernes Hus, for i den nedstiger 

indstrømningen af min kraft. 

Fordi det synes at være adskilt, er det også området for synd og straf. For 

begrænsning er roden til fejltagelse, og synd er blot at ramme forbi 

fuldkommenhedens målskive. 

Dog, ligesom bueskytten opnår færdighed ved atter og atter, at sigte mod sit mål, 

selvom han i begyndelsen fejler tusinde gange, således vil syndens frugt, som 

mennesker kalder straf, fuldkommengøre mine udvalgtes færdigheder. 

 

Se, synd og straf er ét, og straffens ild er den ild, der forædler mit værk. Selv i 

synderen er jeg den handlende, ligesom jeg også er den lidende under afstraffelsens 

erfaring. 

 

Din smerte er min smerte. Din lidelse er min lidelse, din sorg gennemborer mit 

hjerte, din kval er mi kval. 

 

Jeg står ikke højt hævet, ubevæget og iagttager mit værk, som pottemageren 

iagttager leret på sin drejeskive. 

Nej, sådan er det ikke, for jeg er både leret og drejeskiven og pottemageren selv. 

Jeg er værket, håndværkeren og redskabet. 
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Gid agt, at du ikke tager fejl af disse ord. Nar ikke dig selv med falske 

ræsonnementer.  

 

De tager fejl, som siger: ”Jeg er den der handler, derfor kan vi gøre som vi ønsker, 

for vi kan intet gøre af os selv.” 

Vid, at fejlen ved ders tankegang er den tåbelighed, at enhver kan gøre, hvad han 

ønsker. Dette falske ræsonnement bygger på illusionen om adskilthed. Den 

tilsyneladende adskilthed er den nødvendige følge af min selv-manifestation. 

Men illusionen om det er roden til synd og smerte. 

Dog, illusionen svinder bort med fuldendelsen af det værk, for hvilket jeg 

manifesterede mig. 

Og fordi intet kan få overhånd over mig, vil selv den værste blandt syndere nå til 

frigørelse i sin tilmålte time. 

 

Dersom du ikke begriber det: Den frigørelse består i nedbrydning og fuldstændig 

ødelæggelse af det beskyttende gærde, som omkredser dig og beskytter dig for det 

Mørkets rædsler, som er udenfor. 

 

Når arbejdet er fuldført i Cheths område, når Indflydelsens Bolig har tjent sit 

formål, da skal du vide, O, menneske, at du intet har at frygte, intet at blive 

beskyttet imod. 

 

Da skal det frygtelige Mørke åbenbares for dit fuldkommengjorte syn, som den 

lysende stråleglans fra det Grænseløse Lys, og du skal passere fra området for synd 

og straf til min guddommelige fuldkommenheds uendelige frihed. 
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9. Theth – Slange 

 

 
 

Min hemmelige visdom er skjult i tal, og i regnestokkens tegn er opbygningen af 

hele skabelsen gemt. 

Tal skjuler Elohims magt, for tal er det tykke mørke, hvorom der er skrevet: ”Og 

Moses nærmede sig det tykke mørke, hvor Gud var”, 

Og ligeledes: ”Tetragrammaton sagde, at han ville dvæle i det tykke mørke.” 

 

I skal vide, at dette mørke er Ægypten, og ved den visdom, som er skjult i mørket, 

førte Moses Israel frem. 

I det mørke, som er Ægypten, findes tallenes mørke, som skjuler den Ene i vrimlen 

af de mange. 

Slangen er et tegn på mørke, den Store Slange, Ægyptens kongelige slange. 

 

Det er fristelsens slange, og dog kommer genløsningen fra den. For slangen er den 

Salvedes første tilsynekomst, og den som kastede Adam ud af haven i Øst, men 

som dog skal være den, der atter bringer ham tilbage til Paradis. 

 

Således viser Theth hemmeligheden om udgangen og tilbagevenden, for Theth er 

slangen, der har rullet sig sammen om Tau. 

 

Dette er tegnet på Navnet over alle navne, det som ingen må udtale. 

 

Ligeledes er det symbolet på den Guddommelige Fuldkommenheds Træ, 

omkredset af kraften fra de bogstaver, hvormed hele skabelsen er formet. 

 

Og fordi regnestokken henviser til optælling og dermed til alle frembringelser ved 

tal, viser jeg med dette bogstav, først, at alle ting er frembragt ved tal, og dernæst, 

at alle store gerninger udført af de vise har tal som deres fundament. 
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For regnestokkens kreds, er den sammenrullede kraft, som kommer fra solen, og 

for at beherske den, må du lære at regne. 

 

Regn rigtigt, og du skal have olie til din lampe, for olien til lys indeholder 

hemmeligheden ved bogstavet Theth. 

Det er den olie, som rejser sig som en slange, den olie, som din fader Jakob udgør 

over stenen i Styrkens Hus. 

 

Sandelig, den som kender hemmeligheden ved den Sten, kender også Slangens 

hemmelighed, og i ham skal opfyldes det ord: ”Da Israel var et barn, elskede jeg 

ham, og kaldte min Søn ud fra Ægypten.” 

 

Den som kender dette skal være en Udmåler af Nåde, og alle hans gerninger skal 

have rod i styrken fra min Lov. 
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10. Yod – skabende hånd 

 

 
 

Jeg er den skabende hånd, som former verdenerne og frembringer sfærerne, mens 

den oprindelige ILD endnu cirkler uhæmmet i rummets dyb.  

Den formning er ikke som menneskers værk. Den er mit selv-udtryk gennem 

Visionens Stemme. Ved den giver jeg udtryk for mig selv. 

 

Ja, jeg udtrykker mig selv som Faderen til alt, og fra mit faderskab udgår alle 

skabningers broderskab. 

 

Derfor ser den vise i bogstavet YOD CHOKMAH’s Faderskab, den ubegrænsede 

Visdom, som frembringer alt. 

 

Denne Fader, AB, er jeg, kilden til alt. Èt i mit inderste væsen, to i min 

udtryksform og tre i min forening med min guddommelige manifestation. 

Skabende, Bevarende, Forandrende, gennem endeløse tidsaldre. 

 

Fra min tilstedeværelse modtager alle ting deres substans, fra min kraft begynder al 

bevægels, og min visdom er fundamentet for viden. 

 

Derfor er YOD fundamentet for alle bogstaver, og hvert bogstav indeholder YOD i 

sin udformning. Ved disse toogtyve bogstaver er skabelsens kreds beskrevet. 

 

Jeg er det flydende mørke, som er det blæk, hvormed jeg indskriver mig selv på 

manifestationernes skriftrulle. 

 

Sandelig, denne skrivning af Bogen om Væren fortæller intet nyt. De har forstået 

ret, som siger med Salomon, at der intet nyt er under solen.  
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Og alt som er kan du med sandhed sige, at det også var. Derfor er Profetens vision, 

som synes at gennemtrænge sløret mellem det som er, og det som endnu skal 

komme, i sandhed en erindring om det, som synes at tilhøre fortiden. 

 

Min hånd holder om kredsen for al væren, og for mig eksisterer tid ikke. 

 

Jeg er forbindelsen mellem CHESED og TIPHERETH og forener substansen 

VAND med livets LUFT.  

Jeg måler og afgrænser RUACH, som har sin plads på vejen for formidlende 

indflydelse. For jeg er Viljens Intelligens, den som bærer Nådens vand ind i 

Skønhedens sfære. 

 

Jeg er Ti, og dog fremstår de Tyve fra mig, for jeg er de uudsigelige Ti og tillige de 

Ti manifesteret i skabelsen. Derfor er YOD både Ti og Tyve. 

 

De manifesterede Ti er også Syv, og disse er ELOHIM. De Syv frembringer atter 

Ti, for Heptaden som er under den Himmelske Trigon fuldendes i Brudens 

Kongerige. 

 

Tifoldigt er mit udtryk for mig selv, og derfor står der skrevet om Udstrålingens 

Lys: ”Ti og ikke elleve, Ti og ikke ni.” 
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11. Kaph – gribende hånd 

 

 
 

Alle ting er i min gribende hånd, holdt i fuldkommen ligevægt. Jeg binder alle 

modsætninger sammen, hver til sit komplement.  

Jeg afdæmper den ene med den anden, så der intetsteds i universet er nogen 

virkelig mangel eller fejl. 

 

Heller ikke findes der uretfærdighed, for hvad der synes som sådan er ét af mange 

aspekter ved adskillelsens illusion. 

 

Former er som kar, hvor jeg hælder min inderste essens’ ædle parfume, og hvor jeg 

er, der må sandhed og ret herske. Se til, at du ikke foragter de former, du ikke 

forstår. Ethvert livets kar er et aspekt af mig, den Højeste. 

 

Den strid, uoverensstemmelse og ufred, som du bevidner dag efter dag, er spillet 

mellem Lyset og Mørket, som er mig.  

Al følelse er møje, al tilsyneladende anstrengelse, lær dem at kende som illusion, 

og se med dit sinds øje min tilstedeværelse i alt. 

 

Kend mig som den Forsonende Intelligens, der belønner den som søger. Og vid 

også, at hvad end et menneske søger, er det mig han attrår. 

 

Jeg giver frit af min godgørenhed til enhver som søger, og fra mig kommer sejr, 

der vindes af dem, som opnår viden om hemmelige ting.  

Denne sejr kommer under legemets søvn, og hemmeligheden ved min godgørende 

belønning er forbundet md søvnens hemmelighed, skjult i bogstavet QOPH, for i 

deres tal er KAPH og QOPH forbundet.  

Hvad der forbinder dem, er at gange Ti med sig selv. 
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Ved at afbalancere modsætninger med usvigelig nøjagtighed bringer jeg 

mesterskab over enhver omstændighed til dem, der trofast søger at gøre min Vilje. 

En sådan vil mestre dage og have, og tider, for gennem ham skal mit herredømme 

over alting finde sit udløb. 

 

Ved ligevægt når den vise fuldkommenhed. Ligesom intet kan gribes uden en hånd, 

således er der heller ingen forsoning mellem tilsyneladende modsætninger uden 

kendskab til min vilje. 

 

Derfor følger KAPH, den udstrakte, gribende hånd, efter YOD, den skabende 

hånde, i rækken af hellige bogstaver. 

 

Og som den der belønner og forsoner er jeg Herre over Skæbnen. Enhver der 

indretter sine handlinger efter min Vilje, skal i sandhed kende mig som Nådens 

Fader, hvis stridsvogn i Himlen er den Store Velgører Tzedek. 
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12. Lamed – oksestav 

 

 
 

Jeg er handlingens stav, den som tilskynder og leder Livsåndens store Okse. 

 

Jeg er den balancerende kraft, som holder Ruach i ligevægt mellem skabelse og 

ødelæggelse, ligesom en hyrde med sin stav, holder sin okse fra at løbe væk fra 

vejen. 

 

Dog er denne ledende kraft indeholdt i Ruach selv, for jeg er selve den Store 

Livsånde. 

 

Og fordi den Store Livsånde eksisterede før alt andet, er jeg Føreren, Overhovedet 

og Dommeren over alle skabninger. Den vise finder mig således skjult i Lamed. 

 

Forud for dette har jeg erklæret mig selv som alle læreres Lærer, og nu siger jeg til 

dig, o, menneske, at mine instruktioner er som en oksestav, der leder dig gennem 

den lange kreds af eksistenser, indtil du vender tilbage til mig. 

 

Jeg er al handlings rod. Intetsteds udføres noget, som ikke er udført af mig. 

 

Ved handling bestemmes alle ting, og enhver handling udgår fra mit greb og hvert 

eneste område af min selvmanifestation. Intet menneske udretter noget ved sig 

selv. De som tror det er ført bag lyset. 

 

”Har jeg ikke en fri vilje?” siger tåben. Men den vise ved, at i hele rækken af 

verdner, er der ingen skabning, som har en vilje adskilt fra denne Ene Vilje. 

 

Min Vilje er i sandhed fri, og den som erkender den som sin egen viljes kildespring 

holder sig for evigt fri for fejl. 
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Lad din meditation bringe dig til hvile i den Vilje, så skal du føle fred midt i dine 

handlinger, og i dine travleste timer skal du finde, at den Evige Arbejder udretter 

alle ting vel i dig. Se jeg leder dig hele vejen. Hvil du i mig. 
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13. Mem – vand 

 

 
 

Jeg er livets vand, substansens stumme, mørke spejl, 

der genspejler mig for mig selv. 

 

Dette er alle skabningers moderskød. 

 

Uforanderligt forbliver dette store dyb af usammensat vand for altid rent. Derfor 

besidder det stabilitetens kvalitet. 

Opløst i sig indeholder det alle ting, og dog forbliver dets egen natur for evigt den 

samme. 

 

MEM er dette store livshavs mumlen, og ved at lægge dets bogstaver M,J,M 

sammen, åbenbares dets tal 90, som repræsenterer YESOD’s virke gennem 

generationer fra de Ti Lys. 

 

Kontemplér over dette, o, menneske, for ligesom YESOD er al eksistens’ 

fundament, således er vandet dette fundaments substans. 

Fra VAND har alle former deres begyndelse, sådan som det står skrevet i Genesis. 

 

Husk også, at jeg, Herren, manifesterer mig selv på en firefoldig måde, og overvbej 

derpå, hvad betydningen af MM er med hensyn til dets tal 40.  

Der ser du tallet for hvorledes min naturs opdeling i de fire elementer virker 

gennem de Ti Sephiroth. 

 

Alt dette er indeholdt i det oprindelige VAND. Dette element af skabende kraft er 

alle tings støbeform. 

 

Lyt og glem det ikke. 
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Jeg er både Fader og Moder, og som Moder er jeg den, der frembringer og nærer. 

Dog forbliver denne min moderlige natur ubesmittet og jomfruelig, skønt den er 

moderskabet før fødslen af talløse tusinder. 

 

Opløs dig selv i dette Store Hav af Livets Vand. Dyk dybt ned i det, indtil du 

mister dig selv.  

Og når du har mistet dig selv, skal du finde dig selv igen og blive ét med mig, din 

Herre og Konge. 

Således skal du lære hemmeligheden om genindsættelsen af Kongen på hans trone. 

 

På denne stabilitetens vej skal min viden om skabelsens rødder forenes med den 

herlige Ståleglans fra den fuldkomne viden, som spejler sig i HOD’s klare vande. 

Og når disse vandes overflade ikke forstyrres af den ringeste tankekrusning, da skal 

Stråleglansen fra mit Selv, som er dit sande selv, afspejle sig for dig. 
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14. Nun – der betyder fisk 

 

 
 

Jeg er fisken, som svømmer i det Store Havs Vande, og jeg bærer alle ting i min 

bug, sådan som der står skrevet: ”Han havde sin bolig i det Store Hav og var en 

fisk deri.” 

 

Dette er den Store Fisk, hvori profeten dvælede i 3 dage og 3 nætter. Og på grund 

af Jonas’ lidelse er den Store Fisk et tegn for al sorg og smerte.  

For ligesom profetens kval bragte ham til at følge min vej, således er al sorg og 

smerte de portaler, hvor igennem mennesket passerer til den Store Moders hjerte. 

 

Sandelig, Moderen er Havet, hvori Fisken svømmer, og Fisken og Havet er ét. 

Denne Ene er Altet og indtræder i alt.  

Alt som er, selv det mennesket anser for urent, er et aspekt af dette Alt, som er mig 

selv.  

Og som Fisken er skjult i Havets vand, således er den Ens hemmelighed skjult i de 

tilsyneladende mange.  

Derfor er Fisken tegn på hemmelig Visdom, og denne Visdom er inet andet end 

opdagelsen af den Ene. 

 

Til dig, o, menneske, er det givet at åbne og lukke Portene. For dig skal efter 

mange spørgsmål om ”Hvad” og ”Hvilket” hemmeligheden lukke sig op som i et 

enkelt lynglimt.  

Den blændende hvidhed, som er for strålende at udholde for den dødeliges øjne, 

oplyser vejen for hver eneste velsignet, som erkender udødeligheden. 

 

Ja, udødeligheden kendes af den vise, som forstår hemmeligheden ved min væren – 

den hemmelighed, hvis mysterium Fisken både skjuler og åbenbarer. For Fisken er 

den Evige Ene, Frelsens Fader. Derfor står der skrevet: ”Joshua var søn af Nun.”  
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Hvad er da det som forsætter uden ophør? Sandelig, det er mig selv, og det som 

forandres er den bevægelse, som fører alle ting fra sted til sted. 

 

Evig forandring er alle tings rod, og forandring har to ansigter: Livets ansigt og 

dødens ansigt. 

 

Vid, o, menneske, at hvad mennesket kalder liv og død er hvid og sorte perler 

trukket på en snor, og denne snor af evig forandring er mit eget uforanderlige Liv, 

som sammenbinder den uophørlige serie af små liv og død. 
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15. Samech – Understøtte 

 

 
 

Jeg er understøtteren af al eksistens. På mig hviler alt, og jeg svigter ikke. Dette har 

jeg kundgjort dig på forskellige måder, men lyt nu til mine ord igen. 

 

Jeg opretholder skabelsen midt i en aldrig ophørende ebbe og flod. Derfor 

fremstilles jeg som en støbers ild, der for evigt renser slaggerne fra udslidte forme. 

Dette er mit aspekt af Strenghed, og om det står der skrevet: ”Tetragrammaton’s 

Elohim er en altfortærende ild.” 

 

Således er jeg den der tester guldet i smelteovnen, og dette aspekt af mit væsen 

forekommer den uretfærdige som et vredens ansigt.  

Dog, det er ved renselsens ild, at jeg opretholder dig i hvert øjeblik af dit liv. 

 

Se, jeg er den der prøver dig med mange subtile prøver. Viis er du, hvis du ved, at 

den subtile frister, slangen, i virkeligheden er den Salvede, som fører dig til 

frigørelse. 

 

Jeg er den som fastsætter afgørelsens time, som erklærer Adams dage talte. Fylden 

af de dage skal se din svaghed styrket, O, menneske.  

Og i fornyelsen af din kraft skal mit Store Navns overflod manifesteres i 

visdommens bolig. 

 

For da er du blevet prøvet som ved ild, din Skønheds guld skal skilles ud fra 

slaggerne, o alle mennesker skal skue den himmelske Søn’s herlighed. 

 

Da skal synet af din herre forundes dig, og når du ser ham, skal du skue den 

Skinnende Ene, som er dit eget sande selv.  

Med det velsignede syn skal du genopstå, og du skal overvinde alle illusionernes 

fantomer. 
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Se, på den dag skal Lyset, som ER, fastbinde enhver hæslig mørkets form, og alle 

dine boliger skal blive velsignet med den hvide stråleglans, som skinner ned fra 

Kronen. 
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16. Ayin – Øje 

 

 
 

Således sagde han, der talte i mørket: ”Jeg er Herren, ikke af lys alene, men også af 

mørke. For jeg, den Ene, gennemtrænger alt.” 

 

Det er en vanskelig ytring og en anstødssten for mange. Dog må I overveje den 

nøje og grunde over dens i jeres hjerter. 

 

Står der ikke skrevet i Exodus, at Herren forbandede Farao’s hjerte, og ligeledes i 

Esajas: ”Jeg skaber både det onde og det gode.”  

Har I ikke også læst: ”Herrens øje er overalt.”  

Og David sagde: ”Hvis jeg nedstiger til underverdenen, er du der.” 

 

Ayin er det øje, og det er i sandhed hvert eneste sted, fordi det sted findes ikke 

undtagen i det manifesterede, og hvor som helst der er et sted, er der også lys og 

mørke, side om side. 

 

Fra blandingen af lys og mørke fremstår alle ting, og jeg er Mørkets Prins såvel 

som Lysets Konge.  

Kan der findes noget, hvor over jeg, altings Herre, ikke har herredømme?  

De som ikke ved dette ser forvansket, og i deres forvirrede sind opdeler de min 

natur og sætter Lysets kongerige over for Mørkets kongerige, hvorved de skaber to 

guder. 

 

Men mørket er al eksistens’ kilde, hvorfra universet strømmer ud, og det dybe 

mørke, som er min bolig, er substansen af ydre manifestation. 

 

Fem snese og tredive er det ØJE, som er kilden til ydre manifestation. Det ØJE er 

den Ene ganget med alle Sephiroth.  
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Det er Livets og Lysets Sol, som skinner gennem himlens tolv stammer og spreder 

deres kraft gennem Livets Træ for at gøre alle ting nye.  

Dog kaster hver stråle fra denne sol også en skygge, for i al skabelse er lys og 

mørke blandet, og deres ligevægt er mysteriet over alle mysterier. 

 

Èn og ikke to er begyndelsen og enden for alt. Men to er de aspekter det 

præsenterer menneskeheden for, for mennesket er offer for dualitetens illusion. 

 

Jeg Herren ødelægger med mørke, men med mørke skaber jeg også. Den vise 

erkender dette.  

Tåber, der lader sig narre af ydre manifestation, skaber en djævel ud af denne 

dårskabs spind. På den yderste dag skal djævlen kastes i en ildsø. 

 

Men for hvert menneske er der fastsat en sidste dag, og ingen kender timen 

undtagen Han, der har fastsat den. 

 

Ildsøen er den guddommelige forståelse, som kommer til et menneske der 

bemestrer kontemplationen, sådan som vor fader Abraham gjorde, og den sidste 

dag er tiden for det mesterskab.  

 

Da skal alle ting forsvinde for det menneske, og han skal erkende alt på en ny 

måde, og Mørkets Prins skal blive kastet i ildsøen. Da skal den illuminerede se, at 

djævlen blot er skyggen af herren. 
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17. Peh – mund 

 

 
 

Jeg er den mund, som udsendte Livets Ånde, jeg er den altopslugende, hvor 

i alle ting vender tilbage. 

 

Begyndelse og ende er mit hellige navn, for Munden er et tegn på min selv-

fordobling, hvor med jeg bevidner mig selv for mig selv. 

 

Jeg er det Livets Ord, der fremkalder begyndelse. Ordet, som har sin egen 

begyndelse i Sejr, og sin fuldendelse i Stråleglans, og som er balancen 

mellem dem. 

 

Der står skrevet, at Herrens Ord ikke kan fejle, og hvorledes kunne det ellers 

være? I sandhed, jeg er sejrrig, endog før jeg træder ind i kampen, og livets 

forsættelse er en strålende Herlighed i al evighed. 

 

Jeg er former der passerer, de udgår fra mig og kommer tilbage til mig. 

Deres tilbagevenden til mig er hvad mennesker kalder nedbrydning.  

Lad dig ikke narre af det, for jeg nedbryder, blot for at opbygge på ny.  

 

 

Sandelig, nedbrydning er al eksistens’ grundlag, og den sønderdeling du ser 

er blot indsamling af materiale til en endnu mere storslået struktur.  

 

Derfor står der skrevet: ”Mennesket lever ikke af brød alene, men af alt 

hvad der udstrømmer af Tetragrammaton’s PEH.” 
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Ikke af de enkelte dele, oh, menneske, men af den helhed, som strømmer ud 

fra Herrens Mund. Narrede er de der siger: ”Mennesker lever af Guds 

Nåde.” Vid, at ved balancen mellem Nåde og Strenghed afhænger alt livs 

forsættelse, ja, hele universet. 
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18. Tzaddi - fiskekrog 

 

 

 

Tror du, oh, søger efter visdom, at du bringer dig ind i Lyset ved din egen 

søgen? Således er det ikke. 

Jeg er Fiskekrogen, der kastes ud i mørkets vande for at bringe menneskene 

op fra dybet, til sfæren for sand forståelse. 

 

Når de træder i den sfære, må deres gamle selv dø, ligesom en fisk, der 

kaste på land, må dø. Dog dør de blot for at leve igen, og hvad før syntes liv 

for dem bærer nu dødens træk. 

 

Menneskene tror de søger mig, men det er mig der søger dem.  

Der er ingen anden søger end mig, og når jeg finder mine egne, har smerten 

ved at søge nået sin afslutning. Fisken griber efter krogen og tror, at finde 

føde, men det er fiskeren der nyder måltidet. 

 

Forstå dette udsagn, hvis du kan: ”Jeg er Fiskekrogen og Porten og den 

Højre Hånd. Jeg drager menneskene ud af fejltagelsens død, til sandhedens 

liv. Jeg er Porten, de passerer gennem, jeg er Hånden, der er udstrakt for, 

at lede dem gennem portalen.” 

 

Og jeg er vinduet, der vender ud mod verden og ind mod mig selv. 

 

Passagen fra det ydres død og mørke til det indre liv og lys, er blot sjælens 

øje, der vender sig fra beskuen af det tilsyneladende til vision af 

virkeligheden. 
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Jeg er balancen mellem Sejr og Fundament, og den balance oopretholder jeg 

med uophørlig meditation over min egen natur.  

Kun fordi jeg aldrig glemmer mig selv, forsætter skabelsen.  

 

Al eksistens’ frø udspringer af min selv-kontemplation. Denne selv-

komtemplation er en stor stilhed, for mit arbejde fuldkommengøres ikke ved 

støj og uro. 

 

Heri ligger hemmeligheden ved dén grundpille, som Salomon satte foran 

Templets gård. Og dette er mit herredømmes kongelige hemmelighed. 
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19. Qoph – baghovede 

 

 

 

Jeg er knuden i den endeløse livets tråd, som binder fortid til fremtid i det 

evige nu. Jeg er ALEPH og TAU, begyndelse og ende.  

Alt hvad der var og skal blive er nu, for i mine øjne er tiden ikke.  

Derfor er jeg udgangspunktet for al søgen, og også dens mål. Jeg er selve 

livet. 

 

Dette er mit skjulte væsen bag det Uendelige Åsyns udtryk. Derfor kaldes 

jeg bagsiden af det Hoved, som ikke er et Hoved. 

 

Jeg er summen af al fuldkommenhed, Dekaden ganget med sig selv. I dette 

mit tal findes nøglen, til at frembringe form.  

Min tilstedeværelse er årsagen til alle former, og for dem, der har øjne, der 

kan se, er der hellig grund overalt, hvor et menneske måtte sætte sin fod. 

 

Ikke blot i den fredfyldte helligdom, men i gaden og på markedspladsen. I 

syndens bolig såvel som i bedehuset kan du sige med din fader Jakob: 

”Sandelig, Herren er på dette sted, og jeg vidste det ikke.” 

 

I sandhed, dit legemes bevidsthed er min selv-viden om form, og fordi den 

viden arbejder i dig opretholder jeg din eksistens under alle forhold og 

tilstande. 

 

Se, jeg dvæler hos dig, oh, menneske, og du dvæler hos mig. Giv agt, at du 

ikke foragter din Herre i menneskets form. 
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20. Resh – Ansigtet 

 

 
 

Jeg er det ansigt, der altid skinner, og foran hvilket mørket haster bort. Jeg 

er den hvide stråleglans fra det hoved, som ikke er et hoved. Jeg er den 

gavmilde giver af al overflod. 

 

Dog, skønt jeg er den største af de store, er jeg også den mindste af de små. 

Jeg er dybden, såvel som højden, det ydre, såvel som det indre, for i mig er 

alle modsætninger forenet. 

 

Jeg er stråleglansen fra den Evige Kilde, og jeg er fundamentet for det 

Tidløse Resultats Kongerige.  

I ASIAH er jeg Solen, hvis stråler er kilden til liv og handling.  

Solen i denne materielle verden er fader til alle legemer deri, og årsagen til 

alle bevægelser. Dog, skønt jeg er din Sol, er jeg også alle sole. 

 

Jeg dvæler under den Store Sols vinger, og det er om denne sol profeten 

taler: ”Men for dig, som frygter mit navn, skal Retfærdighedens Sol stige op 

med helbredelse i alle sine vinger.”  

Ja, på den dag skal du synge Herren en ny sang, en frydesang for hans 

skønne Ansigt, dit eget selvs sande ansigt. 
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21. Shin – tand, gifttand 

 

 
 

Jeg er den evige flammes cirkel, jeg føder mig selv. Fra denne ild udgår alle 

ting, i den har alle ting deres væsen, og til den vender de alle tilbage. 

 

For de uoplyste er den en fortærende flamme, og derfor er den dødens 

gifttand. For med min forvandlende kraft lader jeg mit udtryk i de skabte 

former udslette, og den ukloge ser ikke, at udslettelse af én form, blot er 

overgangen til en ny. 

 

Shin, tand eller gifttand, er også den fuldkomne cirkel uden begyndelse og 

uden ende. Dette erkender den vise, og ved, at der ikke kan være død for 

nogen skabning. 

 

Trefoldigt manifesterer min flamme sig, og er dog i sin essens kun én. Tre 

ildtunger, tre manifesterede Ord, og èt Væsen, hvorfra alt udgår.  

Èn arketypisk verden, ét skabende bogstav, og tre verdener udfolder sig 

deraf. Således er manifestationen af den hellige Ild. 

 

Dette er skabelsens Ild, og ved denne Ild sones der. Ilden er skjult i dybet af 

det Store Havs vande, for i vandenes Rod er Faderens Ild skjult.  

Se, dette er Ilden fra de Mægtiges Åndedrag, og den fremstår som en 

kløvende flamme. 

 

Denne levende Flamme er den Salvedes kraft, kraften fra lynglimtets 

mægtige torden, det lyn som deler den Ene i To, og som ved sin 

tilbagekomst genforener de To som den fuldkomne Enhed. 
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22. Tau – kors 

 

 
 

Jeg er afslutningen og summen af alt, den ende, som er uden ende, ligesom 

med begyndelsen. 

 

Jeg er fire-foldig i aktivitet og med et ti-foldigt aspekt. Inden i mig er fire 

hundrede emanationer af Lys, manifesteret i Ti og med fireogtyve Troner af 

oprindelige kræfter. 

 

Ja, jeg er Th,Vau, TAU, Th, afslutningen og Vau, tegnet for forsættelse. Lær 

af dette, O, menneske, at jeg aldrig ophører med at udtrykke mig selv. 

Derfor står der skrevet: ”Le Olam, - gennem endeløse tidsaldre.” 

 

Min tilsynekomst er en gentagen belæring for TAU’s vej har i sandhed sin 

begyndelse i Belæringens Fundament. Belæringens byrde er denne: 

Afslutning og Begyndelse er ét. 

 

Hvad er da denne Afslutning som også er Begyndelsen? Se, det står skjult i 

Aleph, Tau, He, Atah. Og dermed er det klargjort, at du, ja også du, er 

Begyndelsen og Afslutning og Vindue for den Vision, som ser indad mod 

Kilden og udad mod Målet. 

 

Gennem alle de skiftende eksistenser forbliver jeg mig selv, og det Selv, 

som jeg er, er dit eget sande Selv. 

 

Derfor er al visdoms afslutning skjult i det ene ord Alep, Tau, He, Du. Hvad 

du søger, det er du i sandhed. Den skat, du rejser langt for at finde er 

evighedens Juvel i dybet af dit hjerte. 


