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Når vi hører om de gamle mysterier, så berører det os helt underligt. Sådan var det også, 

da vi som børn læste eventyr. Noget hemmelighedsfuldt, noget, der svinger med i vort 

indre, noget, der sætter vort tankeliv i bevægelse. Hvorledes lyttede vi ikke som børn! 

Vore øjne lyste og glødede af begejstring og indre bevægelse. Vi kunne ikke høre og læse 

nok om alle disse ting, der blev os åbenbaret, og vi følte med dem, der var gode, og dem, 

der blev undertrykt og forfulgt, og vi lovede i vort indre, at vi – når vi først blev store – 

ville kæmpe for de undertrykte; vi ville hjælpe dem, der uskyldigt kom i nød. Vi ville 

kæmpe mod alt det onde, og selvfølgelig ville vi sejre. Kunne vi dengang overhovedet 

tænke os, at det gode til sidst ikke ville sejre? Nej, vi vidste og følte, at vi ville sejre over 

det onde. Det gode ville altid sejre. Men uden kamp ingen sejr. Vi skulle kæmpe, det 

vidste vi. 

 

Se, det var vor første berøring med mysterierne. For vore folkeeventyr er mysterier, de 

fører os ind i mysterierne. Bare vi rigtig ville sætte os ind i og fordybe os i dem, så ville 

vi finde sandheder, der dybt berører vort indre. 

 

I vor skoletid hørte vi så om eventyrlandene Indien, Persien og Ægypten. Vi hørte om 

pyramiderne, disse hemmelighedsfulde bygninger, der var fyldt med kostbare ting, med 

guld og sølv, og vi lærte, at pyramiderne var sådan en slags mausoleum, hvor kongerne 

og deres familie blev bisat. Vi fik en forestilling om, at farao’erne var store despoter, der 

undertrykte deres folk. I dag ved vi mere om disse forhold. Vi måtte forandre vor 

opfattelse. 

 

Der var også mange andre ting, som vi ved skoleundervisningen kom i berøring med uden 

at vide eller ane, at de ville få betydning for os senere. 

 

Vi vidste ikke, at Phytagoras var grundlæggeren af de græske mysterieskoler, der havde 

så stor indflydelse på den græske kultur. Vi vidste dengang ikke, at den store filosof 

Platon var den, der forsatte Phytagoras’ værk, åndeligt set, efter sin indvielse i de 

ægyptiske mysterier. 

 

Der var meget som vi ikke forstod. Hvor kunne vi ane, da vi hørte om Moses, at han også 

var en af de store indviede, der gennem de ægyptiske mysterier havde fået sin viden og 

sin erkendelse. Vi vidste heller ikke dengang, at essæerne var indviede der var 

sammensluttet i mysterieordener, og at Johannes Døberen og Jesus havde fået deres 

åndelige uddannelse dér, ligesom den discipel Jesus elskede mest, var essæer.  
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Mysterierne forsattes. Gralsordenen med Parsifal er en af de mest kendte i middelalderen. 

Kalken, der af Jesus benyttedes ved det sidste offermåltid, og spyddet, der gennemborede 

Jesus’ hjerte på Golgata, var de hellige symboler for denne orden, hvis medlemmer ad 

åndelig vej fik budskabet om at hjælpe de undertrykte eller uskyldigt dømte eller dem, der 

var i nød og trængte til hjælp. Richard Wagner har i sit store mysterieepos Parsifal prøvet 

på at give os indblik i dette mysterium. 

 

I den tid, da de store katedraler blev bygget, var ”Bauhütterne” de store indvielsescentre 

og de store bygmestre, der planlagde og udførte arbejdet med bygningen af disse 

pragtfuld monumentalbygninger, der i dag endnu aftvinger os beundring, begejstring og 

æresfrygt, disse bygmestre var de indviede ledere af disse mysterieordener. 

 

Frimurere har været arvtagere af ”Bauhütterne” og af de ridderordener, der hvilede på 

samme basis. Men desværre har den materialistiske indstilling hos deres ledere forvansket 

læren, der i sin tid var så stor og universel, så der i dag kun er en lille bitte smule tilbage 

af det oprindelige. 

 

I den store europæiske kulturepoke, klassicismen for et par hundrede år tilbage, var 

mange af det store, som Goethe, Mozart og så videre medlemmer af frimurerordener og 

har givet dem nye impulser og nyt liv, men de kunne desværre ikke afværge det åndelige 

forfald. Mozart komponerede som frugt af sit medlemskab i frimurerordenen forudden 

flere sange operaen Tryllefløjten. Tekstdigteren Schikaoder var også frimurer, men 

teksten viser, hvor overfladisk han behandlede emnet, fordi han var bange for at røbe 

hemmeligheden. 

 

I vor tid er der andre sammenslutninger, der prøver på at varetage det åndelige arbejde, 

der engang var privilegiet for mysterieordener. Men også her gælder det, at vi uden den 

esoteriske religion ikke når længere frem, og navnlig ikke, når vi ikke prøver at leve efter 

dens principper. 

 

Mysteriernes oprindelse er i Indien. Den første indviede, vi har kendskab til, var vist nok 

den unge præst Ram i kelternes land, der gik imod duidernes menneskeofringer. Det 

åndelige forfald kom efter en højkulturperiode, i hvilken druiderne, de gamle seere, der 

var sammensluttede i højskoler, og blev ledet af gamle lærde druider, gennem intuition, 

begejstring og længsel efter det guddommelige, kunne give deres medmennesker et stort 

opsving; ærgerrighed, forfængelighed og herskesyge førte til, at druiderne tilegnede sig 

magten. Det førte så til, at alle måtte underkaste sig deres vilje. De forlangte 

menneskeofre, og under blodige ceremonier blev mange af deres modstandere ofret på 
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deres altre, eller som vi i dag vil sige, henrettet. Alt dette går kun til en vis tid, så griber 

det guddommelige ind. Ånder bliver født på jorden, der skal bringe nye impulser, der 

indleder nye kulturperioder. 

 

Den unge præst Ram, senere blev han kaldt Rama, en mand med stor viden og mere 

endnu, med en visdom, der måtte aftvinge agtelse, blev præsternes leder. På grund af sit 

væsen og sin åndelige indstilling var han den største modstander af druiderne. Men de 

vovede ikke at røre ham, hans anseelse var for stor. Han afskyede menneskeoffer og søgte 

efter nye erkendelser gennem meditation. 

 

Da han engang sad under et egetræ og bad om hjælp mod en sygdom, der for tiden 

hærgede landet og kostede mange menneskeliv, så han en meget lys skikkelse, der skred 

frem mod ham, tog en gren af en mistelten, der slyngede sig om egen, rakte den til Rama 

og viste ham, hvorledes han med denne gren kunne helbrede sygdommen og udrydde 

pesten. Rama meddelte dette helbredelsesmiddel til sine tilhængere i præsteskabet, og han 

vandt der igennem en så stor indflydelse, at Gud kunne bruge ham som redskab for sine 

planer. Den store lyse ånd viste sig nu igen og derefter atter og atter og gav ham impulser 

og vejledning til at indlede en ny epoke. Rama samlede sine tilhængere om sig, talte til 

dem om det, der var blevet ham åbenbaret, og opfordrede dem til at være med i den 

kamp, han u skulle og ville begynde. Han forbød alt menneskeoffer og viste dem en ny 

vej, der ville føre menneskeheden opad. Han opfordrede ikke til en kamp mod det 

bestående, men til en kamp for nye idéer, for en ny livsanskuelse. 

 

Rama forberedte en stor udvandring mod øst, og begejstringen var meget stor.Vejen førte 

efter underkastelse af de sorte racer til Indien, hvor de nedsatte sig og indførte den 

religion, som det var pålagt og inspireret ham fra åndelig side. Rama var et lydigt og 

ydmygt redskab i hænderne på de høje åndelige intelligenser, der havde planlagt dette 

store værk. Også da Rama af alle konger og herskere blev valgt til deres konge, sagde han 

nej, fordi han kunne ville være og blive præsteskabets leder. Han vedblev at være Guds 

ydmyge tjener og den store religiøse lærer og fornyer. Ved sin kræft, sin ånd, sin godhed 

var Rama den åndelige hersker over Indien, og samtidig var han den spirituelle konge 

over Europa. Hans sendebud forkyndte under vædderens tegn ligeberettigelse for besejrer 

og besejrede, afskaffelse af menneskeofre og slaveriet, ærbødighed overfor kvinden ved 

den hellige arne, anekulten og den hellige ild som synligt symbol for den ukendte Gud. 

 

Den af Rama fastlagte zodiakkreds blev til symboler for den fremskredne indvielse. 

Vedaerne, Indiens hellige bøger, fører os til den ældgamle ariske religions kilde, der giver 

os nøglen til Indien og viser os den første krystallisation af de grundlæggende tanker, af 
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den esoteriske religion og alle ariske religioner. Vedaerne forkynder så klart som muligt 

åndens udødelighed: 

 

”Der findes sjæle, der kommer til os og går tilbage igen, der går tilbage og 

kommer igen.” 

 

Denne lære finder vi i Brahmanismen og i Buddhismen og de ægyptiske mysterier, i 

Phytagoras’ filosofi, hos Platon og hos Kristus. Hos Kristus skildret i det fuldkomne livs 

evangelium, der blev fundet i et gammelt tibetansk kloster. Vi finder overensstemmelser i 

alle esoteriske religioner. Kærnepunktet er ens i dem alle. I Bhagavadgita, den ophøjede 

sang, findes vers, der gengiver noget af det smukkeste, der er skrevet: 

 

”Du bærer i dig en herlig ven, som du ikke kender, thi Gud bor i ethvert 

menneskes indre. Det menneske, der ofrer sin ønsker og sine værker til det 

væsen, af hvilet alt hidrører, og som har skabt hele verden, når ved offer 

fuldendelsen. Thi den, der i sit indre finder sin lykke, sine venner og også 

lyset, er ét med Gud, og skal ikke genfødes.” 

 

Krishnas liv og lære havde mange ligheder med Jesus. Også Krishna havde erkendt, at 

han måtte ofre sig, hvis hans lære skulle plantes ind i hans modstanderes hjerter. Da han 

følte, at hans mission var fuldført, ophørte han med at bruge sine mystiske evner, som han 

plejede at bruge, for at vildlede sine modstandere. Han trak sig tilbage i ensomheden, kun 

ledsaget af to kvinder, der hørte ham til, og som ville dele hans lod. Her blev han 

opsporet af sine modstandere. Uden at gøre den mindste modstand blev han taget til fange 

og gennemboret af sine modstanderes pile. 

 

Foruden i hele Asien udbredtes den esoteriske religiøse lære over Persien og Kaldæa til 

Ægypten. I Persien ser vi Zoroaster grundlægge sin lysreligion, og i Ægypten blev 

Hermes den store indvier af mysterierne. Og det er navnlig disse mysterier, der har haft 

den største betydning for os i Vesten. 

 

Denne lære, der blev udviklet i templerne og forsigtigt indhyllet i mysteriernes slør, 

afslører på én gang Ægyptens sjæl, hemmeligheden i dets politik og dets førende 

indgriben i verdenshistorien i denne periode. I mere end 500 år var Ægypten bolværket 

for den rene og ophøjede lære, der dannede oldtidens esoteriske ortodoksi. Ægypten 

bevarede mysteriernes hemmelighed og blev der igennem aksen, om hvilken 

menneskehedens religiøse tanker udvikledes, da den vandrede fra Asien til Europa. 

Moses og Orfeus skabte hver især for sit folk to modstridende, men underfulde religioner. 
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I Ægyptens templer, krypter og pyramider udarbejdede man den berømte lære om  logos, 

ordet, der skabte verden. Det ord, som af Moses blev indesluttet i den gyldne Pagtens 

Ark. Hermes er som menneske den første indviede i Ægyptens mysterier, den der 

beskytter den mystiske tradition. Som guddommeligt væsen var han planeten Merkur, 

hvis sfære man på denne måde mente, var fyldt med guddommelige indviede. Hermes har 

ledelsen af den guddommelige inspirations overjordiske region. Ægyptens elever, 

grækerne, kaldte ham Hermes Trismegistus eller den tre gange store, fordi han blev 

hyldet både som konge, lovgiver og præst. 

 

”Vore tanker kan ikke begribe, og vort sprog kan ikke beskrive Gud. Det 

som er uden legeme, usynligt uden form, kan ikke fattes af vore sanser. Det, 

som er evigt, kan ikke måles med tidens korte lov: Gud er ufattelig.”  

 

Det er ord som disse, Hermes sagde til sine disciple, og hans lære blev af ypperstepræsten 

forkyndt til hver elev efter indvielsen. 

 

Mysterierne modstod alle angreb. Faraonerne var i århundreder de kronede indviede, 

elever eller de indviedes redskaber. Kom der en forfaldsperiode, i hvilken ægypterne var i 

fare eller blev undertrykt af andre folkeslag, trak de indviede sig tilbage og søgte tilflugt i 

helligdommens dybder, i deres eget indre. Præsterne bøjede sig udadtil for sejrherrerne og 

anerkendte dem, men dyrkede i hemmelighed deres viden og traditioner. Men det viste 

sig nødvendigt at gøre den esoteriske sandhed uangribelig. Udadtil blev den populære 

Osiris og Isiskult spredt ud, men hånd i hånd gik de små og de store mysteriers indre og 

kunstfulde organisation. De blev omgivet med snart uovervindelige skranker, med 

frygtelige farer. Man opfandt moralske prøvelser, forlangte ubetinget tavshed om alt 

vedrørende mysterierne, og dødsstraffen blev fudlbyrdet for hver røben af 

hemmelighederne. På denne måde blev mysterierne ikke alene den esoteriske læres 

tilflugtssted, men også den fremtidige religions skole. 

 

Den ægyptiske indvielse byggede på en opfattelse af mennesket, der er mere sund og 

ophøjet den vor af i dag. Vi har adskilt opdragelse af legemet, sjælen og ånden, men 

dengang var det èt. Mennesket af i dag søger fornøjelse uden lykke, lykke uden viden og 

viden uden visdom. Men indvielsen var en træning, som lidt efter lidt bragte det hele 

menneske opad mod åndens højder, hvorfra man kunne beherske livet. De vise sagde 

dengang:  

 

”For at nå dette, må mennesket gennemgå en total omsmeltning af hele sit 

fysiske, moralske og intellektuelle væsen.” 
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Den virkelige indvielse var mere end en videnskabelig underisning. Indvielsen var en 

nyskabelse af sjælen gennem sig selv, sjælens udfoldelse på et højere plan og sjælens 

opblomstring i den guddommelige verden. Det var et svært arbejde også dengang. Hver af 

os véd, hvor svær kampen mod vore lavere instinkter er, og hvor ofte vi må bukke under, 

er helt fortvivlet og helst vil opgive kampen, fordi vi mener, at vi ikke kan magte 

opgaven. Men vi må vide ét: Vi kan nu engang ikke storme himlen, vi kan ikke nå med et 

spring, hvad andre har brugt hele livets og måske mange livs erfaringer for at nå. Det er 

meget svært altid at være tålmodig, være ydmyg og dog stærk nok i viljen. Vi mener 

måske, at vi kun er lidt forfængelige, ikke ærgerrige og heller ikke hovmodige. 

 

Med deres årtusind gamle erfaringer, med højtstående lyse ånders inspirationer mente de, 

at inden indvielsen kunne foretages, måtte de være modne og stærke nok til at kunne 

beherske deres legeme og deres lidenskaber, måtte være herre over det sanselige og første 

lære sig selv at kende. 

 

Jeg gengiver her en indviets skildring af sin indvielse: 

 

Det var i Ægypten for mange tusinder år tilbage. Pyramiderne var ikke bygget endnu. 

 

Jeg var den ældste søn. Mine forældre ønskede, at jeg skulle vie mit liv til guddommelige 

opgaver, og det var også mit ønske. Jeg kunne ikke finde mig til rette med de pragtfulde 

gudstjenester, der blev holdt for folket. De kunne ikke tilfredsstille mig. Og på mine 

mange spørgsmål svarede min far: ”Ønsker du alle disse spørgsmål besvaret, så findes 

der kun én vej: at blive præst, at blive indviet i mysterierne. Men er det kun nysgerrighed, 

der leder dig, så vil du blive dybt skuffet. Der kræves ikke alene søgen efter viden, men 

der vil blive stillet store fordringer til dig. Der fordres mod og udholdenhed og samtidig 

ydmyghed og ærefrygt overfor det guddommelige.” 

 

Min far talte meget alvorligt til mig. Ingen uden for templerne ved, hvad der sker med 

dem, der ikke består prøvelserne. Der tales om død eller slaveri for dem, der ikke består. 

 

Jeg blev fast i min beslutning. Jeg følte i mit indre, at jeg skulle gå denne vej, om end det 

indebar nok så store farer. Og mine forældre bestyrkede mig i min længsel efter viden om 

det guddommelige. 

 

Så blev jeg som ung kom jeg til templet i Memphis og mine forældre velsignede mig: ”Vi 

er med vore tanker altid hos dig, vi beder for dig, og Osiris og Isis vil bønhøre os og 

beskytte dig, vor kærlighed vil omslutte dig.” 
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I templet var vi en hel gruppe jævnaldrende, og vi blev ansat ved havearbejde og 

undervist i alt, der skulle forberede mig til et arbejde for en højere plan. Vi lærte alt om 

mineral, plante- og dyrelivet. Vi lærte, at alt var besjælet og vi lærte at elske alt levende, 

der var skabt. Hver plante var besjælet og havde egenskaber, der kan være til nytte for 

menneskene, helbrede og læge. Vi lærte, at dyrene skal beskyttes, at de er yngre sjæle, 

der måtte vejledes hver på sin måde. Vilde dyr kunne tæmmes med kærlighed. Dyrene så 

op til os, vi var guderne for dem. Vi måtte ikke dræbe dem, men hjælpe dem. Med vore 

tanker kunne vi tæmme dem, bare vi havde viljekraft nok og kærlighed, medfølelse med 

alle skabninger, der trængte til omsorg.  

 

Hver dag blev vi trænet i at meditere. Hver morgen blev vi ført ind i den store sal hvor vi 

skulle prøve at udvikle alt, der vedrørte det verdslige. Vi skulle sidde stille og skue 

billederne på væggen. 22 billeder i sorte, brune, hvide og røde farver. Vi vidste ikke hvad 

de betød, men skulle hver gang samle vore tanker om ét af disse billeder. Vi kendte dem 

nu helt nøje og kunne efterligne dem, men de åbenbarede sig ikke for os. Hver aften læste 

en præst visdomsord op fra de gamle papyrusruller. 

 

Hvert år blev vi enkeltvis ført ind til ypperstepræsten. Han så gennemtrængende på os, 

han gennemlyste os med sine øjne og sine sanser. Vi følte at ikke én eneste tanke kunne 

undgå hans blik. Han kunne læse vore tanker, se vor udstråling. Kun ét øjeblik og han 

gennemskuede os helt. Han vidste med det samme, om vi var modne nok til at blive 

indviet, om vor udvikling var fremskreden nok. Fire gange var jeg sendt tilbage for at 

meditere og undervist på videre på samme måde som hidtil. I det femte år følte jeg, at 

billederne indvirkede meget kraftigt på mig. Det var, som om jeg blev omsluttet af en 

strøm der gennemrislede mig. Jeg blev dybt betaget, billederne ville sige mig noget, men 

jeg kunne ikke fatte det. Da jeg for femte gang stod overfor ypperstepræsten, sagde han til 

mig:  

 

”Nu er du nået så vidt. Hvis det i dag endnu er din vilje at blive indviet i mysterierne, så 

er vi villige til at optage dig i præsteskaren, men vi må underkaste dig prøver, der er 

meget farlige og svære at bestå. Består du dem ikke, så venter døden dig eller i bedste 

fald et liv i trældom. At vide, at ville, at vove og at tie, det er de trin, der kan føre til 

fuldkommenheden. Består du, det vil sige, er du karakterfast nok til at overvinde disse 

hindringer og første regler, så kan du forvente viden og visdom. Din sjæls længsel kan 

blive tilfredsstillet, fordi du vil blive i stand til at beherske vibrationer, der gør dig 

uafhængig af legemets sanser, og din ånd kan svinge sig op til uanede højder. Du har din 

fri vilje. Endnu kan du træde tilbage og forlade templet. Jeg spørger dig nu, vil du 

underkaste dig disse prøver?” 
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Jeg svarede straks: ”Ja, jeg vil”.  

 

Jeg følte mig ved godt mod og min længsel efter de guddommelige sandheder blev større 

og større. Jeg stolede på guddommens kærlighed og følte mig i dette øjeblik omsluttet af 

mine forældres kærlighed. Jeg vidste jo, at hver præst havde gennemgået det samme. Så 

måtte det jo også for mig være muligt at sejre. 

 

”Jeg vil.” 

 

Ypperstepræsten sendte mig bort og pålagde mig at faste i tre døgn. Kun brød og vand var 

min næring i denne tid. Den tredje dag om aftenen hentede en præst mig og førte mig 

gennem forskellige rum og smalle gange ind i et tempelrum med et stort alter i 

baggrunden. Præsteskabet var forsamlet her, og ypperstepræsten spurgte mig endnu en 

gang, om jeg forblev ved min beslutning. Da jeg sagde ja, gav han mig en brændende 

olielampe. 

 

”Pas på denne. Lyset skal være dig behjælpelig med at finde vejen. Og så siger jeg endnu 

en gang: at vove og at tie, det er det, du skal vise nu.” 

 

En stor massiv dør i alteret blev åbnet. Endnu en gang henvendte ypperstepræsten sig til 

mig: ”Denne dør er kun indgangen. Den kan aldrig benyttes som udgang. Betænk dig vel, 

hvis du ikke består, så venter dig døden eller trældomstjeneste. Og nu spørger jeg dig for 

sidste gang, hvad vil du?” 

 

Alvorligt og ærligt så jeg ham ind i øjnene: ”Jeg vil bestå prøverne”. 

 

”Så gå, og vi vil bede til, at guddommen må bevare og beskytte dig”. 

 

Jeg trådte ind i mørket, og den tunge dør lukkede sig bag mig. Lampen kastede kun lidt 

lys. Jeg måtte famle mig til rette. Hulen mundede ud i en smal gang, som blev lavere og 

smallere. Jeg måtte bøje mig mere og mere for ikke at støde mit hoved. Så måtte jeg ned 

på knæene, og til sidst måtte jeg krybe videre. Så sad jeg fast. Jeg lå helt indeklemt og 

kunne ikke røre mig mere. Hvad nu, var det allerede slut her? Med stor kraftudfoldelse 

tvang jeg mig igennem den smalle åbning, og så lå jeg helt udmattet på stenene. En stor, 

høj hule havde åbnet sig foran mig. Efter at have hvilet mig lidt, gik jeg langsomt videre 

og holdt så helt forskrækket inde. En dyb afgrund lå foran mig, jeg var nær styrtet ned i 

den. På den anden side viste sig en høj gang, men hvordan skulle jeg komme over 
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afgrunden? Der var ingen ej udenom. Jeg undersøgte alt meget omhyggeligt. Det var 

umuligt at springe over. Hvad mon de andre havde gjort, der før mig havde stået her? 

Tanken om at prøve på at gå tilbage igen forkastede jeg straks. Ypperstepræsten havde 

udtrykkeligt gjort mig opmærksom på, at døren ikke åbnede sig fra denne side. Skulle jeg 

så ligge foran døren og sulte ihjel? Nej, så hellere springe ned i afgrunden. Ingen skulle 

sige, at jeg manglede mod.  

 

Så tog jeg mig sammen, bad en bøn, holdt hånden beskyttende om olielampens flamme 

og sprang ned i afgrunden. Jeg plaskede ned i vand, men jeg følte fast grund under 

fødderne. Vandet nåede op til halsen. Gudskelov, lampen brændte endnu. Med den ene 

hånd holdt jeg lampen over hovedet, og med den anden famlede jeg mig rundt omkring. 

Der måtte dog findes en vej opad. Så, åh, der følte jeg med fingrene en lille sprække, hvor 

jeg kunne gribe ind. Skulle det være løsningen? Mon jeg så ikke også kunne finde en kant 

eller sten som jeg kunne træde op på? Jo, der var den, nu måtte det lykkes. Jeg tog så fast, 

jeg kunne, i den øverste lille åbning og trak mig lidt op. Jo, der var et hul til, hvor jeg 

kunne gribe ind, et til og et til, men så mistede jeg balancen og styrtede ned, lyset 

slukkedes, og jeg stod igen i vandet i den mørke kulde. 

 

Nu prøvede jeg igen at finde de små sten og et hul, der skulle hjælpe mig opad. Nu vidste 

jeg jo, hvor de var, og jeg famlede mig frem. Hvor godt, nu har jeg fat igen! Så prøvede 

jeg langsomt at trække mig opad, helt langsomt, trin for trin. Jeg holdt mig godt fast, først 

sikrede jeg mig med den ene hånd og med benene, så jeg hang fast i klipperne. Til sidst 

greb jeg fat i en jernstang, som sad fast i stenene. Jeg kunne snart ikke mere, kræfterne 

begyndte at svinde ind.  

 

Jeg bad en stille bøn: ”Hjælp mig, I himmelske magter!” Jeg følte det, som om jeg fik 

mere mod, og med en sidste kraftanstrengelse trak jeg mig opad. Og nu var der små 

indhuggede trin, der lettede min opstigen. Med et lettelsens suk nåede jeg klippehullets 

rand. Jeg var på den anden side. ”Tak, I usynlige, der har hjulpet mig.” 

 

Men nu brød jeg sammen og besvimede. Jeg ved ikke hvor længe jeg lå på afsatsen. Da 

jeg slog øjnene op, følte jeg igen fornyede kræfter. Prøverne var anstrengende, men man 

kunne dog magte dem. Var jeg færdig, eller skulle jeg gennem flere? Jeg vidste det ikke, 

men jeg følte mig frisk nok til til at tage fat igen. Jeg gik videre gennem en høj gang og i 

det fjerne kunne jeg svagt skimte noget lys. Da jeg nåede derhen, så jeg, at gangen 

mundede ud i en stor firkantet hule, i hvilken høje flammer forhindrede mig i at gå 

længere frem. Fandtes der kun denne ene åbning? I flammernes skær så jeg på den anden 

side en åbning. Altså var det den jeg skulle nå. Og der fandtes kun denne ene vej gennem 
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det mægtige flammehav. Jeg måtte vove det. Nu vidste jeg i hvert i fald, at man kunne 

magte det, selvom det så håbløst ud. Så måtte det også være muligt at løbe gennem ilden. 

Jeg bed tænderne sammen og løb ind i flammerne. Hvad var det? Hvad var der sket? De 

brændte mig ikke, jeg følte et varmt lufttræk. Nu kunne jeg ikke lade være med at 

undertrykke et smil. Ved hjælp af et stort spejl havde de fremtryllet et flammehav, som 

slet ikke eksisterede. At vove, det var det som det kom an på. De ville ikke mit fordærv, 

de ville ikke min død. Jeg skulle kun vise, at jeg var modig nok til at vove noget, også når 

jeg kun kunne se faren og døden for mig. Jeg takkede de himmelske, der havde hjulpet 

mig og givet mig mod og styrke, de indskydelser, som jeg behøvede for at kunne klare 

situationen. Jeg takkede, fordi jeg ikke var bukket under. 

 

Jeg gik videre gennem en smal gang. Flammerne oplyste den, så jeg kunne gå uden at 

støde imod. Så trådte jeg ind i et kammer. Gulvet var belagt med et tæppe, en lampe hang 

ned fra loftet og gav et varmt og dæmpet skær. I midten af kammeret var der et leje med 

mange bløde puder. Der var så hyggeligt her. To slaver trådte ind. Den ene klædte mig af, 

tørrede mig og gav mig nye klæder. Den anden bragte et lille bord med noget at spise. Jeg 

ville allerede sige tak til dem, men i samme øjeblik huskede jeg befalingen om at tie. Nu 

satte jeg mig ned for at spise, for jeg var godt sulten efter tre dages faste og efter 

anstrengelserne. Efter at have stillet min sult lagde jeg mig ned på lejet for at hvile. Jeg 

vidste jo ikke hvad der forestod endnu. At vove og at tie. Skulle jeg prøves på at vove 

mere? Nu ville det ikke forvolde mig vanskeligheder. 

 

Da blev tæppet foran døren slået til side og en ung, slank og smuk nubierinde trådte ind. 

Hun var pyntet med røde silkeskærf med gyldne frynser, gyldne arm- og benringe. 

Hendes øjne strålede lokkende og fortryllende. Hun bragte en skål med vin og bøjede sig 

ned over mig og bød mig at drikke: ”Du har sejret, o yngling. Du har bestået prøverne, 

modtag nu lønnen, drik vinen, der giver dig styrke til kærlighed, mine læber venter på 

dine, mit legeme længtes efter dit. Modtag nu lønnen”. 

 

Jeg tav. Var det en ny prøve eller var det virkelig lønnen? Jeg var ung og stærk. Hun 

lagde hånden på mine skuldre. Noget for mig ukendt gennemstrømmede mit legeme. Jeg 

indåndede duften af hendes legeme, en vidunderlig fornemmelse. Hun var bedårende. 

 

”Hvorfor svarer du ikke, hvorfor tier du, du mærkværdige gæst?” 

 

Jeg hørte ordet tie. Det var ikke det jeg søgte. Jeg ville lære sandheden at kende, have 

større viden, løse gåderne. Så fristende det end var, men det kunne umuligt være vejen til 

det som jeg søgte. At tie. Jeg stødte kvinden fra mig så kraftigt, at den gyldne skål faldt 



 13 

ned på gulvet. Kvinden gispede forskrækket og sprang bort. I samme øjeblik trådte 

ypperstepræsten med sit store følge ind i kammeret. 

 

”Velsignet være du, min søn. Du har bestået jordens, luftens, vandets og ildens prøver. 

Du har vist mod og vilje, og du har også sejret i den sidste prøve. Du har foretrukket 

visdom og erkendelse i stedet for flygtige glæder. Du har overvundet dig selv. Hvad du 

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

Du bliver nu optaget i præsteskaren, og lidt efter lidt bliver du indviet i de store gåder, i 

alt det, der bevæger dit sind. Lidt efter lidt, i den grad, som du kan forstå og erkende, og 

som du kan modtage det.” 

 

Jeg blev iklædt den hvide præstekjole og blev ført til en ny bolig, som nu skulle være mit 

opholdsrum i min fritid. Jeg så nu en del af templet, der indtil nu havde været 

utilgængeligt for mig. 

 

Næste morgen før solopgangen forsamledes præsterne og gik i procession to og to ved 

siden af hinanden, ud i den indre gård og blev i en halvkreds stående foran to meget store 

statuer, der sad i den hellige meditationsstilling med hænderne på knæet. Da solen viste 

sig bag bjergtinderne, faldt præsterne på knæ og bøjede ansigterne ned til jorden. Da 

solstrålerne berørte statuernes mund, hørtes en klingende tone, som om en streng var 

sprunget. Nu henvendte ypperstepræsten sig til mig: ”Du tilhører nu os, men enhver af os 

blev stadfæstet af denne døde stens mund. Nu vil vi også spørge guddommen, om den vil 

fuldende værket, der er begyndt i dig. Og ligesom stenen har svaret på præsteskarens 

morgenhilsen, vil den svare dig.” 

 

Præsterne stod i en halvkreds foran billedsøjlen og sang rytmisk og i takt Osirishymnen, 

først c-tonen og så skalaen igennem, d, e, f, g, a og i b-tonen sang de slutverset af 

hymnen: 

 

Osiris og Isis 

Og Horus, I tre, 

Giv os et tegn, 

iler hertil. 

Er han velkommen 

Som eders søn, 

Må den døde sten 

Give tonen? 
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Og da sangen var klinget ud, lød den samme tone fra billedsøjlens mund som ved solens 

opgang. Ypperstepræsten sagde til mig: ”Hil være dig, min søn, selv stenen må tale, må 

sige til dig, at guderne har velsignet dig.”  

 

Under sang af en hymne skred præsterne to og to sammen tilbage til tempelbygningen. 

 

Den næste morgen lige før solens opgang, blev jeg ført ind i den store hal, i hvilken jeg 

havde mediteret så mange gange. Nu skulle der gives mig en forklaring på hver af de 22 

billeder. Ypperstepræsten selv forklarede mig betydningen af billedernes symbolik. 

 

”Disse 22 billeder er en sammenfatning af Thoths 42 bøger. Thoth, Visdommens Gud. 

Disse billeder taler til os om guddommens væsen, den guddom vi tjener, om verden og 

dens tilblivelse, om de evige love, som al kunst, hele universet og hver videnskab er 

opbygget på. De indeholder meget mere, end du aner i dag, men jeg vil give dig nøglen, 

så du kan læse i bogen. Du vil også i fremtiden tilbringe mange timer her og du vil opnå 

stor inspiration ved disse meditationer. Du finder her hele din udvikling gennem alle dine 

inkarnationer og gennem alle de tider, du har tilbragt og du vil tilbringe i åndernes 

virkelige hjemsted.” 

 

Se nu på det første billede. Det hedder Osiris og forestiller den højeste gud, den 

uendelige, den evige, den, hvis navn ikke kan udtales, den, man aldrig har begrebet. Det 

er ikke et billede af Osiris, men det åbenbarer hans væsen i symboler. En mand i 

magikerklædning, en, der kender de evige love og behersker. Han er indbegrebet af den 

store gud, der var i begyndelsen. Skaberen der har frembragt alt og til hvem alt kommer 

tilbage. Hans hånd rækker alle vegne, hans øje ser alt og hans øre hører alt. Han er 

almægtig og over alt. Han er den store lovgiver. I sin visdom har han bestemt lovene, som 

behersker og opretholder det skabte. Han behersker alt: ånderne, menneskene, elementer, 

naturkræfter, kort sagt, alt levende. 

 

Du kommer fra ham. Din ånd, dit inderste jeg er en gnist af dette guddommelige ophav.  

 

Det var hans vilje, at du skulle vandre vejen gennem inkarnationerne, den store kurve 

nedad, tilbage til ham, det store kredsløb, slangen, der bider sig selv i halen. Din ånd er 

altså af guddommelig oprindelse, har guddommens egenskaber. Ikke legemet og ikke 

sjælen skal være bestemmende for dig, men det guddommelige.” 

 

Den anden dag sagde ypperstepræsten til mig: ”Det første billede viste dig din oprindelse 

og dit mål du skal nå. Spørgsmålet, hvorfra vi kommer og hvorhen vi går, blev besvaret 
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dig i store træk. På dette ser du Isis, den guddommelige moder. Billedet hedder 

Præstinde. En kvinde sidder foran et tæppe med to nøgler i sin venstre og en bog, en 

papyrusrulle, i sin højre hånd. Hun siger til dig: ”Vil du vide, hvad der befinder sig bag 

tæppet, vil du lære de riger at kende, der er usynlige for dine øjne, vil du udvikle kræfter, 

der slumrer i dig, så læs allerførst i disse hellige bøger. Så vil jeg lidt efter lidt, når din tid 

er kommet, åbne døren til disse riger og du vil allerede før din død træde over tærsklen og 

se ind bag tæppet. Du vil se udviklingen af de karmiske love: hvad vi sår, det skal vi 

høste. Du vil overbevise dig om, at alt synligt kun er udtryk for det usynlige.” 

 

Det tredje billede forestiller Horus, ånden. Ørnen. Horus bliver kaldt Osiris og Isis” søn. 

Billedet hedder også Dronningen. Hun bærer et scepter i hånden og på hovedet en 

stjernebesmykket krone. Ved fødderne blomstrer alt i rig forårspragt. Hun hersker på 

jorden og hun hersker i himlen, ørnen og kronens stjerner viser hen til dette. Dronningen, 

der behersker altet, er naturen, livskraften, der gennemstrømmer alt, ånden. Åndens løsen 

er opad og ikke fremad. Altet”s udvikling går altid opad og alt, som modsætter sig denne 

bevægelse, er negativt. Verdensaltet består af to vældige strømninger der berører og 

gennemkrydser hinanden, men ikke blander sig, ikke taber deres egenart og altid 

tilstræber målet: åndernes strøm og livets bølger. Åndernes strøm kommer fra Guds 

hjerte. De enkelte gnister, menneskeånder, skal synke ned i materien, skal legemliggøre 

sig i stoffet for, at besejre materien og for, at udvikle sig gennem kamp. Menneskeånden 

skal gennem en legemliggørelse i stoffet samle nye erfaringer, vinde større modenhed og 

skal opnå nye kræfter efter vanskelighedernes overvindelse. Ånderne stiger op og ned, 

men altid opad i højere sfærer. Jo længere de når frem, jo lysere stråler de i kærlighed. Alt 

det egoistiske i deres indre bliver opbrændt, indtil de har nået målet, den uselviske 

kærlighed, og igen forener sig med ophavet. Ånderne bliver ved denne proces ikke alene 

hjulpet til eget fremskridt, men de udøver en forædlende indflydelse på materien, som de 

kommer i berøring med. 

 

Livsbølgen kommer også fra guddommen. Den danner i tidernes løb miraklernes rige. 

Kun langsomt arbejder livet sig gennem denne svære materie. Livsbølgen 

gennemstrømmer derefter planternes, dyrenes, menneskenes og åndernes rige, skaber 

overalt nye former, stiger opad, indtil den igen vender tilbage til guddommen. Disse to 

spiraler, åndernes strøm og livsbølgen, der løber ved siden af hinanden, under gensidig 

berøring, danner altets evolution. Men der findes en vej, der er hurtigere end den 

almindelige, en kort, men stejl vej, der fører til højden: det er indvielsens vej. Der findes 

ånder der går den jævne, brede vej og der findes ånder, der betræder den smalle, 

besværlige, hindringsfyldte vej. De sidste er de udvalgte, der hurtigere vil nå frem for at 

hjælpe de andre, der ikke bruger den fornødne kraft, indvielsens lidelsesfulde og 
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erkendelsesrige sti. De kan eventuelt i ét liv gennemleve flere livs indhold. De modnes 

hurtigere end de andre og finder deres salighed i at lære, hjælpe, tjene, trøste, helbrede og 

at elske andre. Se, det er også din vej. 

 

Det fjerde billede: Farao, lov, vilje. Du ser guden der hersker ved sine love, sin skabelse. 

Love behersker verdensaltet. Der er ingen, der kan komme uden om lovene. De to kroner 

på Farao”s hoved og de to scepter i hans hænder hentyder til, at han gennem loven 

behersker både den synlige og den usynlige verden.” 

 

Det femte billede: Ypperstepræsten, tro, autoritet, mundtlig undervisning. Et af billederne 

viste dig, at søge viden ved hjælp af bøger. Men her modtager du undervisning og 

belæring, her modtager du meddelelsen om hemmelige kundskaber, der løfter tæppet til 

den usynlige verden. 

 

Og på dette billede ser du en elev i hvid og en i sort klædning. Det symboliserer to 

retninger, den sorte og den hvide magi. Eleven i hvidt søger ærligt. Hans hensigter er 

rene. Han søger vejen opad, han vil tilbede, erkende. Han søger, at vinde indblik i Guds 

verdensplan for, at blive Guddommens medarbejder. Han vil hjælpe, tjene. Eleven i sort 

klædning vil også lære, vil vide. Men han søger kundskaber og magt af egoistiske 

motiver. Han er ærgerrig. Han søger viden for at nyde livet. Han vil gå til grunde. 

 

Det sjette billede: skønhed og kærlighed. En yngling, der står mellem to kvinder. Kvinden 

på hans højre side betyder visdom, og på den venstre side sanselighed. Over dem svæver 

en engel med en spændt bue. Foretrækker ynglinden de forgængelige sansers glæder, så 

bliver han smertelig tugtet, fordi han skal forandre sig til det bedre.  

 

Det syvende billede viser Osirisvognen: Guddommens vej og plan med dig. Du er kaldet 

til fuldkommenheden. Det betyder ikke alene, at du skal aflægge det dårligere, lavere og, 

at du skal udvikle de ædle, højere anlæg i dig, men, at du skal søge at vinde indsigt i det 

guddommelige. Den sorte og den hvide sfinx, der trækker vognen, er de gode og de 

dårlige magter, der begge to tjener Gud, og der begge skal bidrage til, at virkeliggøre 

Guds store plan. Det ville være let for den store mægtige skaber, at ødelægge de dårlige 

magter. Men han gør det ikke, han benytter dem til at opdragelse af sine børn. De skal 

lære det onde at kende, for at vende sig bort fra det. I kampen mod de dårlige magter skal 

de vinde kræfter. Trækker den sorte sfinx stærkere, må den hvide følge med. 

 

Det ottende billede viser sandhed, retfærdighed. Du ser symbolet for det, der er bag 

tæppet, sandheden. Du skal ikke bøje dig for læren i dette eller hint tempel, men du skal 
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erkende det, der er sandt. Sandhed giver dig mod. Den vises mod gør, at døden ikke 

frygtes, fordi han ved, at døden kun er en overgang, der ofte gentager sig, men den 

betyder ingen ende. Du vil overfor menneskene bekende sandheden, fordi du ikke frygter. 

Sandheden vil befri dig for enhver frygt. Du har jo ikke noget at frygte, alle lidelser og 

alle glæder bringer dig nærmere målet: fuldkommenheden. Og så vil du opdage og 

udvikle kræfter i dig, som du aldrig har kendt før. Du vil også finde fred i dig selv, fordi 

du vil se og erfare den guddommelige retfærdighed. 

 

Det niende billede: Pilgrimmen, vandringsmanden. Han har erkendt det værdiløse ved 

livets goder. Han begærer, at erhverve egenskaber og goder, der har evig værdi. Han føler 

sig fremmed her, fordi han kender lysets og livets riger. Han er ikke hjemme, men han 

vandrer hjemad. Han tænker ikke tilbage på sit tidligere liv, på sin slægts traditioner, han 

ser ikke hen til fornøjelser, der vil hindre hans udvikling, han ser fremad, opad. Han 

støtter sig til staven, der betyder, at han støtter sig til det, som han har lært af hellige 

skrifter. Den underfulde visdom, der stråler ud af hellige skrifter, dens ubesejrlige logik, 

opretholder ham altid igen og igen. Lygten oplyser ikke hele vejen, men kun et lille 

stykke ad gangen. Kunne vandringsmanden overse hele vejen, så ville han måske blive 

modløs ved synet af alle vanskeligheder og prøvelser, men skridt for skridt vises ham 

vejen. Hver dag har sin byrde. 

 

Det tiende billede: Livets hjul. Sfinxen siger: Styrke er der, hvor viljen er. Vor vilje er vor 

styrkes kilde. Derfor må vi ikke alene styrke vor vilje, men vi må vogte os for at komme 

under andre menneskers vilje. Der igennem ville vi udlevere vor styrkes kilde, vor 

personligheds stærkeste bestanddel. 

 

Menneskehedens åndelige førere har ikke alene indsigt og visdom, men også vilje og 

kraft til at føre menneskeheden opad til højderne. De fuldender hvad de vil, og de hvíler 

ikke i deres virke. Og de har også kaldet os til, at virkeliggøre det højeste, det skønneste 

og det kærligste. Men vi skal vove at gøre skridtet efter, at vi har erkendt nødvendigheden 

af dette. Det gode fører altid opad mod lyset, mod fuldkommenheden. Det dårlige fører 

nedad til dybderne, til mørket. Derfor, vandringsmand, på vejen til det herlige lys, elsk, 

søg det gode og udøv det hvor du kan. had alt ondt og gå uden om alt ondt og du 

indvæver med alt det gode, som du gør, gyldne tråde i den klædning, som du engang skal 

bære. 

 

Det elvte billede viser mod og magiske kræfter. Disse kræfter vil du lære at kende og du 

får brug for dem. Du vil i den anden verden ikke alene skue det ophøjede, du vil også se 

væsener der er frygtelige. Men du vil kunne modstå dem med godhedens, højhedens og 
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lysets virkninger, som du udstråler. Denne indflydelse er stærkere end de lavere væsners. 

De vil lægge sig foran dine fødder og slikke dine hænder. Dine fjender kan ikke udrette 

noget mod dig, hvis du af kærlighed selv giver dig hen som offer for at hjælpe dem. Så er 

det muligt at du, efter de højere magters råd, bliver udleveret til dem og uvidende ville de 

onde da udføre himlens plan. Men inden du er nået så langt frem, skal du arbejde og 

dygtiggøre dig, skal du øve dig i den uselviske kærlighed. 

 

Du ved, at den verden i hvilken du nu lever, er forgængelig. Kun den lyse, usynlige 

verden er evig. Gennem disse erkendelser har du vundet mod og gennem visse øvelser har 

du vundet magiske kræfter. Hverken had eller ondskab kan skade dig mere. 

 

Rosenkransen som du ser på billedet og som har omgærdet den unge pige, den 

menneskelige sjæl, er din beskyttelse, din rustning, din magts kilde. Rosenkransen 

symboliserer de renes sammenslutning, der omfatter alle med rene, oprigtige, uselviske 

hensigter, der står i forbindelse med det store centrum. 

 

Den enkelte opadstræbendes lyse udstrålinger, har mangfoldiggørende virkninger, så 

snart de harmoniserer med andre ligestemte. De gør den, der udsender disse udstrålinger, 

usårbar. Ingen hadfyldte pile kan nå ham. Ja, had og ondskab vil forvandle sig under hans 

indflydelse til ydmyg underkastelse. Sådan skrider det gode, den rene gennem sine 

fjenders rækker. Ingen hånd vil kunne hæve sig imod ham. Et for ham uforståeligt bånd 

vil holde dem fangen. Det er de højere udstrålingers kraft. 

 

Det tolvte billede forestiller prøvelsen eller den hængte.  

 

Efter at du har nået en vis modenhed fik du tilladelse til templets prøver. Og jo højere du 

stiger opad i din udvikling, desto sværere bliver prøverne for dig. Bær dem altid med den 

videndes tålmodighed. 

 

Det trettende billede symboliserer døden. Døden er kun en overgang. Den er både enden 

og begyndelsen. Efter prøvelser i livet følger så ofte døden. Måske har de været for 

svære, måske har han bestået dem og er blevet optaget i en højere skole på den anden 

side. Vi ser ikke altid i dette liv vore lidelsers frugter. Først i den åndelige verden vil vi 

kunne se og måske bedømme dem. 

 

Det fjortende billede, reinkarnationen, viser os den lange række af vore jordiske liv, 

menneskeåndens genfødelser eller hvilepauser i det himmelske hjem. 
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De himmelske hælder vandet, ånden, fra den ene kande i den anden, uden at bare én dråbe 

går tabt. Intet af individualitetens indhold gået tabt ved død eller genfødsel. Mennesket 

vandrer gennem reinkarnationen fra liv til liv. I hvert liv lærer det en ny lektion. Det 

åndelige legeme bliver finere, ædlere, lysere, et bedre redskab for guddommens hensigt 

med os. 

 

Det femtende billede: løgn og uretfærdighed. Vi må, for at nå højderne, gå gennem 

dybderne. Vi må kæmpe mod løgn og uretfærdighed, vi må kæmpe mod de onde åndelige 

kræfter, der fordrejer sandheden og lærer os det falske. Du ser, at Horusvejen er en 

vanskelig, farefuld vej, men den ender i renhedens lys. Den, der i et liv har lidt under løgn 

og uretfærdighed, vil i det næste have en stærk sans for sandhed og retfærdighed. Og det 

er dette der skal opnås. 

 

I det næste billede ser vi følgerne af det forrige. Af løgn og uretfærdighed kan kun opstå 

ødelæggelse. Vi ser, at tårnet, der er bygget af menneskehånd, bliver ødelagt af lynet. Alt 

det mennesker opbygger til deres egen selvdyrkelse, om det så er i statens eller 

religionens navn, vil ikke vare bestandig 

 

Arbejd aldrig for din egen ære, min søn, men for at hjælpe din næste. Så skaber du noget, 

der har blivende værdi og du vil høste, hvad du har sået. 

 

Og nu ser du på dette billede her den samme gudinde som ved reinkarnationen, men nu 

hælder hun ikke vandet fra sølvkanden i guldkanden. Nu hælder hun vandet i havet. Det 

betyder, at du ikke mere skal genfødes. Du behøver ikke mere den jordiske skole. Du har 

lært det, du skulle lære gennem de mange jordiske liv med deres mange lidelser og 

bekymringer. Den lille fugl der løfter sine vinger, er sjælen. Den forlader jorden for ikke 

at vende tilbage mere. I hjørnet ser du syv stjerner, den ene er særlig stor. Det er planeten, 

der danner din fremtidige livsfære. 

 

Henvend dig nu til det næste: Kaos, lidenskab. Gennem lidenskab synker et folk ned i 

kaos. Udviklingen bliver for en tid standset, måske går den endda tilbage. 

 

Det nittende billede kalder vi for Osiris-solen. Læs dette billede i forbindelse med de 

forrige. Begynd med nummer et, derefter hvert tredje. Så læser du følgende: Gud 

fuldfører sin plan ved love, han fører os gennem livshjulets drejning, gennem død og 

ødelæggelse, til fuldt liv. 
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Udødeligheden er det næste billede. En af guddommens budbringere blæser på basunen. 

Menneskeheden forlader jorden og dens begær. De hilser begyndelsen til en ny æra, 

udødelighedens. Ingen død, ingen sygdom, ingen krig og ingen uret mere. Lysets magt 

har sejret. Udødeligheden er åndens værk og frugt. 

 

Det næstsidste billede symboliserer: Gud, alt i alt. Du ser i hjørnerne repræsentanter for 

fire høje åndsvæsner med ørne-, løve-, tyre- og menneske-hoveder. Menneskehovedet 

siger dig, at også du har din plads der. Også du er kaldet til den højeste stilling mellem 

kraftens, modets og visdommens ånder, men du må først nå til fuldkommen ro og 

klarhed, til den endelige forening med Gud. 

 

Det sidste billede viser dig et menneske, der har forfejlet sit guddommelige kald. Istedet 

for at udvikle sine gode anlæg, bærer han i sin uvidenhed de ham tildelte gaver i en sæk. 

Han støtter sig på staven, på kundskaber, overbevisninger, systemer, der hverken kan 

hjælpe eller redde ham, fordi han ikke havde åbnet sig for en åndelig udlæggelse. Han 

slæber sig møjsommeligt gennem ørkenen, hen mod fordærvelsen. Hans lidenskaber 

forfølger ham. I den åndelige verden åbenbares hans skam. Ingen kan skjule sit sande 

væsen. Udstrålingen viser, hvad og hvem han er. 

 

 

Indvielsen 

 

Efter forklaringen af Thothbogens 22 billeder, hver dag ét billede, blev jeg kaldt til 

ypperstepræsten. 

 

”Der findes ting, der kun kan siges til et menneske, der er tilstrækkeligt forberedt. Og nu 

vil jeg sige dig et ord, jeg vil give dig en nøgle, der åbner døren for dig til den usynlige 

verden”. 

 

Han bøjede sig ned til mig og hviskede et ord i mit øre.  

 

”Har du forstået det, så hvisk det igen i mit øre. Glem ikke ordet, udtal det aldrig 

letfærdigt, det vil få frygtelige følger for dig. Dette er begyndelsen af det, som du ikke 

havde kendskab til endnu. De næste fem aftener skal du efter meditationen lægge dig ned 

og udtale det ord, jeg nu lærer dig. I dette ord er guddommelige kræfter, som påkalder en 

ophøjet ånd, der tilhører en sfære, der ligger over vor sfære. Denne ånd er kaldet til at 

lede din udvikling. I løbet af de næste fem nætter vil han åbenbare sig for dig.” 
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Den første aften, da jeg udtalte ordet, blev jeg temmelig forskrækket. Jeg så intet, men jeg 

følte noget overnaturligt i min nærhed, men kun for en kort tid, så var denne bange følelse 

forbi.  

 

Den næste aften så jeg i kammeret noget foran mig. Det så ud som en tågesøjle. Jeg ville 

sige noget, men kunne ikke frembringe et ord.  

 

Den tredje aften følte jeg ingen frygt mere. Tågen viste sig igen, men delte sig, og jeg så 

en høj skikkelse. Heller ikke nu kunne jeg frembringe et ord.  

 

Den næste aften viste sig en lys skikkelse i et strålende hvidt klædebon, og jeg hørte den 

sige: ”Jeg er ånden, der har ledet dig fra fødsel til grav, fra liv til liv”.  

 

Jeg prøvede at sige noget, men jeg kunne ikke.  

 

Den femte aften udtalte jeg endnu engang det hellige ord. Efter kort tid hørte jeg en 

underfuld melodi, og en velduft fyldte rummet. Min leder viste sig, endnu mere strålende 

end i går. Jeg følte stor ærbødighed overfor denne skikkelse fuld af ophøjethed, og jeg 

hørte hans ord:  

 

”I morgen vil jeg føre dig ind i lysets verden.” 

 

Jeg fastede hele dagen og lå på knæ i bøn. I templet blev jeg om aftenen modtaget af 

ypperstepræsten. Jeg syntes, at jeg så en let tågesøjle ved siden af ham, da vi trådte ind i 

den lille helligdom. Bag alteret var der et hvilested. 

 

”Læg dig ned.” 

 

Ypperstepræsten lagde sin kåbe over mig. ”Sov.” Jeg tabte ikke helt bevidstheden, men 

det var en helt ny tilstand. Jeg var ikke vågen, men jeg sov heller ikke. Jeg så 

ypperstepræsten og ved siden af ham min fører. Pludselig svævede jeg over mit legeme. 

Nu tog han mine hænder og svævede bort med mig ved hånden.  

 

Jeg blev forbavset over, at væggene ikke standsede os, men vi svævede igennem uden 

hindring. 

 

”Dit legeme bliver liggende under ypperstepræstens kåbe, fordi ingen anden ånd da kan 

tage legemet i besiddelse. Du må vide, at der er mange ånder, der søger et nyt legeme, 
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jordbundne og endnu ikke oplyste ånder, som ikke kan løsne sig fra jordens goder, og 

som ikke stræber opad i højere sfærer. Du må lære at beherske dine tanker og dine vilje i 

denne verden mere endnu end på jorden. For tankerne skaber noget nyt, og vor vilje er 

drivkraften, der kan bevæge os fremad.” 

 

”Hvordan kan jeg vide, om det er en ånd eller en tankeform, der møder mig?” 

 

”Tal til skikkelsen. Den svarer dig, når den er personlighed. Ønsker du at se dine 

forældres hus? Så sæt din vilje ind på det”. 

 

I næste øjeblik var vi der. Jeg så mine forældre sove, men jeg syntes deres legemer var 

tomme. 

 

”De er ikke her. Kun legemerne ligger der. Under søvnen frigør vi os alle og bliver af 

skytsånderne ført ind i de astrale riger. Men det, de oplever, glemmer de straks igen. 

Måske erindrer de noget i drømmene, men i hvert i fald bliver det hængende i 

underbevidstheden. Men du er bevidst frigjort, løsnet fra legemet, og du kan huske alt, 

når du vender tilbage, måske ikke straks de første gange, men lidt efter lidt træner du dig 

op til dette, at huske alt, hvad du har set og hørt i den åndelige verden.” 

 

Jeg så os nu, at vi var omgivet af et stærkt, blåt lys. ”Det er drivkraften, der fylder og 

driver alt. Overalt hersker en hellig rytme. Kraftfulde mennesker og ånder er fyldt med 

livskraft, og de kan afgive af deres overflod til at styrke de svage og til at helbrede de 

syge.” 

 

Min fører førte mig  nu ned i de mørke sfærer. ”Du skal også lære disse sfærer at kende, 

men ingen af dens skikkelser kan gøre dig noget, fordi dit åndelige legeme blev renset i 

forberedelsens tid. En ren ånd går uden fare og uhindret gennem disse sfærer. Du kan nu 

forstå, hvor vigtigt det var, at du blev forberedt i den lange tid. Du skulle først blive fri for 

lidenskaberne, inden du måtte betræde disse riger.” 

 

Jeg vil ikke beskrive mine oplevelser her. Jeg så ikke alene noget uskønt her, men jeg så 

også lys, der blev bragt fra højere sfærer for at hjælpe dem, der på disse lavere planer var 

nået så langt, at de længtes efter at leve et skønnere liv. De blev bønhørt, og lyse ånder 

ilede til dem for at bringe dem trøst og hjælp. 
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”Der er ingen fortabelse. Hver ånd, er den end sunken nok så dybt, kan stige opad. Men 

det skal ske fyldest. Hvad man sår skal man høste. Men hver ærlig anger bliver belønnet. 

Skarer af lyse ånder står rede til at hjælpe dem, der beder Gud om hjælp.” 

 

Jeg mødte her også dørtærsklens vogter, en frygtelig oplevelse. 

 

”Du skal ikke frygte. Se ham roligt ind i øjnene. Han er frugten af dine forskellige livs 

fejl og misgreb. Møder du ham med urene tanker, så svulmer han op til et stort uhyre og 

truer dig. Men hver en ren tanke, hver ædel uselvisk gerning vil forme den således, at den 

taber det uskønne, og lidt efter lidt bliver den til en lys skikkelse af overjordisk skønhed, 

og til sidst forener den sig med dig, sin skaber, til ét væsen. Indtil den tid vil han altid 

følge dig og være et spejlbillede af dit tankeliv. Nu da du er blevet seende, vil han på en 

måde være din læremester. Overvindelse af dit eget selv, det egoistiske i dig, er det, som 

du selv kan kontrollere i dette spejlbillede. Du er nu stærk nok til at se ind i sandhedens 

øjne og så rette de fejl du endnu ikke har overvundet. Du ved jo godt, at det er meget 

sværere, at se sine egne fejl end de andres, derfor har du fået denne læremester ved din 

side. Han viser dig, hvor du skal sætte ind for at nå det mål, som du skal nå på denne 

vandring. Men både jeg, din åndelige fører, og dine jordiske ledere står dig bi med råd og 

dåd. Du er aldrig alene. Men du skal øve dig i det daglige liv i at ofre din egoistiske vilje, 

din bekvemmelighed, din fordel. Du skal øve dig i at handle uselvisk, hjælpe de syge og 

de svage. Det er vejen.” 

 

”Se nu hen til stjernerne”.  

 

Og jeg så nu stjernerne helt anderledes end før. De udstrålede alle forskelligt lys, 

forskellige farver. Jeg så, at hver enkelte stjernes farver harmonerede med hinanden. Jeg 

hørte deres tone, deres melodi, skønne harmoniske toner og uskønne uharmoniske 

dissonanser. Og så belærte min fører mig: 

 

”Menneskers skæbne afhænger af disse harmonier og disharmonier. Derfor kan det nok 

siges, at menneskets jordiske skæbne står skrevet i stjernerne, der frembringer smerte, 

lykke og lidelser i menneskets liv. Til enhver tid bliver et menneskebarn født under en 

bestemt akkord, under indflydelse af himmelske toner. Mennesket bliver indstillet på 

disse toner. Stjernerne følger deres evige bane, og mennesket lever stadig under andre 

aspekter. Svinger disse harmoniske sammen med grundakkorden, så føler mennesket sig 

vel tilpas, og det føler, at alt, som det begynder, vil lykkes. Disharmoniske indflydelser, 

der står i skrigende modsætning til grundakkorden bevirker, at mennesket bliver nedslået 

og foruroliget. Meget mislykkes, og mange vil blive fortvivlede, hvis de ikke er 
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overbevist om Guds kærlighed og ikke kender Guds mening. Vise stjernetydere kan 

derfor med rette sige, at stjernehimlen er en bog, i hvilken Gud tillader mennesket at læse. 

 

Men lad mig straks sige dig ét, at stjernernes indflydelse på mennesker delvis afhænger af 

menneskets vilje og indsigt. Du har fået din vilje, og du kan forme dit liv selv. Aspekterne 

er der, men du må selv udløser virkningerne. Loven om årsag og virkning gør sig 

gældende her. 

 

I og for sig kommer det ikke an på, hvorledes livet former sig for et menneske, men 

hvorledes man bærer den skæbne, der er pålagt én på grund af disse love. Ansvaret består, 

viljen er fri. Enhver kan forme sin skæbne. 

 

De høje magter benytter i et underfuldt samarbejde deres magt og deres indflydelse for 

retfærdighedens skyld. Loven om årsag og virkning er evig. 

 

Nu vil jeg vise dig noget andet. Ser du disse monumentale bygninger? Det er modeller af 

pyramiderne, der skal bygges på jorden. De skal indeholde alle mulige kosmiske mål og 

tidsbestemmelser. Sandhed og visdom skal åbenbares for dem, der forstår at læse disse 

tegn.  

 

For der kommer en gang en tid, da menneskenes flertal ikke mere forstår at hente deres 

viden fra de højere kilder, men de gransker kun i materien og føler sig meget kloge 

derved. De tror kun på det, som de kan fornemme med deres lave fem sanser. Men så vil 

disse monumenter give vidnesbyrd om den guddommelige visdom. I dag er der endnu 

samkvem mellem de jordiske og de himmelske. Gud kan gennem sine sendebud meddele 

de vise og indviede visdom og erkendelse. Guddommen har besluttet at fastlægge i 

pyramiderne menneskehedens fortid og fremtid, jordens mål og vægt, stjernernes forhold 

til hinanden. De skal blive en himmelsk sandhedsåbenbaring.” 

 

Min fører fortalte mig meget mere om disse ting. ”Se også sarkofagen i den ene 

pyramide. Menneskene vil tro, at det er en faraos grav, men det er det ikke. Den er 

bestemt til indvielsesceremonier. Sådan som du lagde dig på hvilestedet i templet, vil i 

senere slægter novicer blive lagt i denne sarkofag og i tre døgn ligge der, ligesom du nu 

gør det, for at fuldføre deres åndelige indvielse. Og ligesom disse pyramide er modeller 

bliver alt først skabt i de åndelige riger og derefter udført på jorden. Benådede ånder vil 

blive født på jorden for at fuldføre det, som først bliver planlagt og skabt i åndens verden. 

Store templer vil blive bygget for at henlede menneskets blik på det religiøse. Nye 

religiøse former bliver skabt. Åndens lyse hær vil arbejde for at skabe betingelser for et 
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stort åndeligt arbejde på jorden. Men mennesket har fået sin fri vilje. Vejen til det 

guddommelige er smal og stejl, men vi vil med al vor kraft hjælpe dem, der stræber 

opad.” 

 

Det var så overvældende, hvad min fører viste og fortalte mig. Jeg kan ikke gengive alt 

igen, men det var, som om hele himlen havde åbnet sig for mig. ”Du vil gå tilbage til dit 

legeme, men du vil nu til enhver tid kunne frigøre dig for dit legeme, og jeg vil altid være 

rede til at følge dig: giv agt på, at dit legeme altid er beskyttet, når du forlader det”. 

 

Da jeg kom tilbage, modtog ypperstepræsten mig igen og gav mig anvisning på mit 

fremtidige arbejde. 

 

”Han har set Osiris-glansen,” sagde præsterne, da de mødte mig. Det var som himlens 

glans fulgte mig ned til jorden og strålede ud af mine øjne. 
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Efterskrift 

 

af 

 

Bjarne Wagner Augustenborg 

 

Det meste af Ludvig Wahlenbergs indledene tekst har han fra De Store Indviede af 

Eduard Schuré (1841–1929).  

 

Forfatteren og mystikeren Poul Brunton (1898 - 1981) beskrev detaljeret om hele den 

ægyptiske indvielsesmystik og dens ritualer, menneskets fremtid, mål og meget andet, i 

sin bog ”Hemmelighedsfulde Ægypten”. Efter, at han havde fået får lov til at overnatte i 

kongens kammer i den store pyramide skrev han: 

 

”Skønt jeg udmærket godt vidste, at jeg gennemgik alle de fornemmelser, der er 

forbundet med at dø, var al modstand nu hørt op. Til sidst var hele min bevidsthed samlet 

i mit hoved og tankerne hvirvlede endnu engang rundt med rasende fart. Jeg havde 

følelsen af, at jeg blev grebet af en tropisk vind og suget op gennem et snævert hul. Så 

kom der en øjeblikkelig frygt for at blive kastet ud i det tomme rum, jeg sprang ud i det 

ukendte - og jeg var FRI! Intet andet ord kan udtrykke den herlige følelse af befrielse, der 

kom over mig. Jeg var forvandlet til et åndeligt væsen, en skabning med tanker og 

følelser, som ikke længere holdtes nede af det tunge, kødelige legeme, i hvilket jeg havde 

været spærret inde. Jeg var kommet ud af mit jordiske legeme, som en død, der står op af 

sin grav., men jeg var absolut ikke gået over i en bevidstløs tilstand. Min livsfølelse var i 

virkeligheden langt stærkere end før og med denne overgang til en højere tilværelsesform 

følte jeg mig frem for alt fri, herligt saligt fri. 

 

Først fandt jeg mig selv liggende på ryggen i samme vandrette stilling som det legeme, 

jeg lige havde forladt.  Så kom der en fornemmelse af, at en usynlig hånd rejste mig op og 

stillede mig på benene efter at have givet mig et lille skub fremad. Til sidst havde jeg en 

underlig følelse af, at jeg samtidig både stod op og svævede. Jeg stirrede ned på det 

forladte legeme af kød og blod, der lå ubevægelig på stenblokken. Det udtryksløse ansigt 

var vendt opad, øjnene var knapt nok åbne, men pupillerne glimtede nok til at vise, at 

øjenlågene ikke var rigtigt lukket. Armene var korslagte over brystet - en stilling jeg slet 

ikke kunne huske at have indtaget. Var der en eller anden der havde lagt mine hænder 

således, uden at jeg havde lagt mærke til det? Benene og fødderne var strakt ud side om 

side og berørte hinanden. Der lå mit tilsyneladende døde legeme, den form, fra hvilken 

jeg havde trukket mig tilbage. 

http://da.wikipedia.org/wiki/1898
http://da.wikipedia.org/wiki/1981
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Jeg bemærkede en svag stribe af sølvhvidt lys, som gik ud fra mig, det nye MIG og ned til 

den kataleptiske skabning på stenblokken. Det var overraskende, men det forbavsede mig 

endnu mere, da jeg opdagede, at denne mystiske, psykiske navlestreng bidrog til, at 

oplyse det hjørne af kongens kammer, hvor jeg svævede, den skinnede op på stenvæggen 

med et blødt, måneskinsagtigt lys. Jeg var kun et fantom, en legemesløs skabning i 

rummet. Nu vidste jeg endelig hvorfor de vise, gamle ægyptere i deres hieroglyffer 

afbillede menneskesjælen i skikkelse af en fugl. Jeg havde haft en følelse af større højde 

og bredde, som om jeg var blevet båret af et par vinger. Jeg var jo steget op i luften og 

svævede nu over mit forladte legeme, ligesom en fugl stiger op mod himlen og bliver ved 

med at kredse omkring et bestemt punkt. Jeg havde en fornemmelse af at være omgivet af 

et stort, tomt rum. Jo, fuglesymbolet var rigtig nok. 

 

Ja, jeg var steget op i rummet, havde frigjort min sjæl fra dens dødelige hylster og var 

blevet adskilt i to tvillingedele. Jeg havde forladt den verden, jeg havde kendt så længe og 

havde en følelse af, at være blevet æterisk og uhyre let i dette dubletlegeme, som jeg nu 

beboede. Da jeg stirrede ned på den kolde stenblok, hvor mit fysiske legeme lå, var der en 

bestemt forestilling, der bed sig fast i min bevidsthed og en bestemt tanke overvældede 

mig. Den kom til udtryk i nogle få korte, tavse vendinger: 

 

”Dette er altså dødstilstanden. Nu ved jeg, at jeg er en sjæl og jeg kan leve adskilt fra 

legemet. Jeg vil altid tro det, for jeg har prøvet det”. 

 

Denne idé greb mig med jernhård kraft, mens jeg svævede let over min forladte kødelige 

bolig. Jeg synes, jeg havde bevist personlighedens overleven på den mest tilfredsstillende 

måde ved virkeligt, at dø og dog leve! Jeg blev ved med at se på det hvilende legeme, jeg 

havde efterladt, det fængslede mig. Var det denne afsjælede form, jeg i så mange år 

havde anset for mit egentlige jeg? Nu så jeg med fuldkommen klarhed, at det ikke var 

andet end en samling fysisk stof uden tanke og bevidsthed. Da jeg betragtede de 

udtryksløse øjne, der intet så, blev jeg slået af ironien i det hele. Mit jordiske legeme 

havde i virkeligheden været et fængsel for mit egentlige jeg, men nu var jeg fri. Jeg var 

blevet ført frem og tilbage på denne planet af en organisme, som jeg længe havde 

forvekslet med mit virkelige, indre selv. Tyngdekraften syntes at være ophævet og jeg 

svævede i bogstaveligste forstand i luften med den underlige fornemmelse af, at jeg halvt 

stod op og halvt blev båret oppe.  
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Pludselig viste den gamle præst sig ved min side, alvorlig og uforstyrlig. Han løftede sit 

ædle ansigt og bad ærbødigt med opadvendt blik: ”O Amon, O Amon, som er i himmelen, 

vend dit åsyn mod din søns døde legeme og glæd ham i åndens verden. Det er fuldendt”.  

 

Og så talte han til mig: ”Nu har du lært den store lektie. Mennesket, hvis sjæl er født af 

det udødelige, kan aldrig virkelig dø. Slå denne sandhed fast i ord, som menneskene 

forstår. Se!”  

 

Pludselig dukkede det halvt forglemte ansigt op af en kvinde, hvis begravelse jeg havde 

overværet for mere end 20 år siden, derpå de kendte træk af en mand, der havde været 

mere end en ven for mig, og som jeg sidst havde set i hans kiste 12 år før og til sidst det 

søde, smilende billede af et barn, jeg havde kendt, og som var kommet af dage ved et 

ulykkeligt fald. Jeg havde en meget kort samtale med de såkaldte døde, som derpå 

smeltede bort og forsvandt.  

 

”De lever ligesom du og denne pyramide, der har set den halve verden dø,” sagde 

ypperstepræsten. ”Vid min søn, at i denne ældgamle helligdom ligger de tabte 

beretninger om menneskehedens første racer og om den pagt, de sluttede med deres 

Skaber gennem den første af hans store profeter. Vid også, at i gamle dage blev de 

udvalgte ført herhen for at se denne pagt, så de kunne vende tilbage til deres 

medmennesker og holde den store hemmelighed i live. Tag denne advarsel med dig 

tilbage, at når mennesket fornægter deres Skaber og betragter deres brødre med had, 

som fyrsterne i Atlantis gjorde det, på hvis tid denne pyramide blev bygget, så tilintegøres 

de af vægten af deres egen ondskab, ligesom Atlantis” folk blev tilintegjort. Det var ikke 

Skaberen der sænkede Atlantis, men selviskheden, grusomheden og den åndelige blindhed 

hos de mennesker, der boede på de dødsdømte øer. Skaberen elsker alle, men 

menneskenes liv styres af usynlige love, som Han har sat over dem. Tag denne advarsel 

med dig tilbage”. 

 

Jeg blev opfyldt af et brændende ønske om, at se denne mystiske pagt og ånden må have 

læst mine tanker, for han sagde hurtigt: ”hver ting til sin tid. Ikke endnu, min søn, ikke 

endnu”. Jeg blev skuffet. Han så på mig i nogle få sekunder: ”Intet menneske af dit folk 

har nogensinde fået lov til, at se noget sådant, men da du er kendt med disse ting og er 

kommet til os med velvilje og forståelse i hjertet, skal du dog i nogen grad blive stillet 

tilfreds. Følg med mig!”  

 

Så skete der noget mærkeligt. Det var, som jeg sank hen i en halvt sovende tilstand, jeg 

mistede bevidstheden et øjeblik og det næste jeg vidste var, at jeg blev ført et andet sted 



 29 

hen. Jeg befandt mig i en lang gang, der var oplyst af et blødt lys, skønt der ikke var 

nogen lampe eller noget vindue at se. Jeg tror ikke der var nogen anden lyskilde end den 

glorieagtige udstråling omkring min ledsager i forbindelse med skæret fra den lysende, 

vibrerende æterstreng, som strakte sig bagved mig og alligevel forstod jeg, at dette ikke 

var forklaring nok. Væggene var bygget af stærke, terrakottafarvede stenblokke, der var 

sat sammen med de fineste sammenføjninger. Gulvet skrånede nedad i nøjagtig samme 

vinkel som pyramidens indgangspassage. Murerværket var fint udført. Gangen var 

firkantet og temmelig lav, men ikke ubehagelig. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor det 

mystiske skær kom fra, men det var så lyst, som om der brændte en lampe derinde.  

 

Ypperstepræsten bad mig følge med et lille stykke ned ad gangen. ”Se dig ikke tilbage,” 

sagde han advarende, ”og drej ikke hovedet”. Vi gik lidt ned af den skrånende gang og 

for enden af den så jeg et stort, tempelagtigt kammer. Jeg var fuldstændig klar over, at 

jeg var inde i eller under pyramiden, men jeg havde aldrig set denne gang eller dette 

kammer før. De var åbenbart hemmelige og havde hidtil undgået at blive opdaget. Jeg 

kunne ikke lade være med at komme i voldsom affekt over dette forbløffende fund og blev 

grebet af en vældig nysgerrighed efter, at få at vide hvor og hvordan indgangen var. Til 

sidst måtte jeg dreje hovedet og kaste et hurtigt blik tilbage på det, som jeg håbede var en 

hemmelig dør. Jeg var ikke kommet ind af nogen synlig indgang, men i den anden ende af 

gangen så jeg, at det, der skulle have været en åbning, var lukket med firkantede 

stenblokke og åbenbart muret til. Jeg stod og stirrede på en bar mur. Så var det, som om 

jeg blev revet med af en uimodståelig kraft, indtil hele scenen slettedes ud og jeg svævede 

i rummet igen og jeg hørte ordene: ”Ikke endnu, ikke endnu,” gentaget som et ekko og 

nogle få øjeblikke efter, så jeg mit ubevægelige, bevidstløse legeme, der lå på 

stenblokken.  

 

”Min søn,” mumlede ypperstepræsten, ”det har intet at sige om du opdagede døren eller 

ej. Find blot den hemmelige gang i sindet, der fører til de skjulte kamre i din egen sjæl, så 

har du virkelig fundet noget, som er værd at finde. Den store pyramides mysterium er dit 

eget selv’s mysterium. Alle de hemmelige kamre og gamle beretninger gemmes i din egen 

natur. Den store pyramides lære er den, at mennesket må vende sig indad, vove sig ind i 

de ukendte dybder af denne helligdom for, at finde dens inderste hemmelighed. Farvel!” 

 

 

 

 


