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Hvad er Tarot? 

 

I sin ydre form er Tarot et spil kort der bruges i det sydlige Europa til spil og at spå 

med. Disse kort blev først kendt i Europa i slutningen af det fjortende århundrede, 

da de var i brug blandt de spanske sigøjnere. 

 

En sæt Tarot indeholder 52 almindelige spillekort med tilsætning af et ”billede 

kort” til hver kulør, nemlig Ridder, placeret mellem Dronningen og 

Knægten. Disse 56 kort er opdelt i fire kulører, to sorte og to røde, og har følgende 

betegnelse: sceptre (klør), bægre (hjerter), sværd (spar), og pentakler eller mønter 

(ruder). Ud over de 56 kort har Tarot-sættet 22 nummererede kort med særlige 

navne:  

 

1. Magikeren. 12 Den hængte mand. 

2. Ypperstepræstinden. 13 Døden. 

3. Kejserinden. 14. Mådehold. 

4. Kejseren. 15. Djævlen. 

5. Vognstyreren. (7). 16. Tårnet. 

6. De Elskende. 17 Stjernen. 

7. Hierophanten. (5). 18. The Månen. 

8. Styrke. 19. Solen. 

9. Eneboeren. 20. Dom. 

10. Skæbnehjulet. 21. Verden. 

11. Retfærdighed. 0. Narren. 

 

Dette sæt kort, siger mange efterforskere, repræsenterer de egyptiske hieroglyffers 

bogs 78 tavler, som kom til os på en næsten mirakuløs måde. 
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Historien om Tarot er en stor gåde. I middelalderen, da de først dukkede op rent 

historisk, var der en tendens til at opbygge kunstige symbolske eller logiske 

systemer af samme slags som Ars Magna af Raymondus Lullus. Men produktioner 

der ligner Tarot eksisterer også i Indien og Kina, så det kan også tænkes, at det er 

et af disse systemer der blev skabt i middelalderens Europa. Det er også åbenlyst 

forbundet med de gamle mysterier og de egyptiske indvielserne. Selv om dens 

oprindelse er forsvundet i glemsel og formålet hos dens forfatter eller forfattere 

ganske ukendte, er der ingen tvivl om, at det er den mest komplette kode af 

Hermetisk symbolik, vi besidder. 

 

Selvom det repræsenterer et spil kort, er Tarot i virkeligheden noget helt andet. Det 

kan ”læses” på flere forskellige måder. For eksempel kan jeg give det en 

metafysisk fortolkning af den generelle betydning eller af det generelle indhold af  

Tarot, det vil sige dens metafysiske titel, som klart vil vise, at dette arbejde ikke 

kunne have været opfundet af sigøjnere der var analfabeter i det fjortende 

århundrede. 

 

Tarot falder i tre opdelinger: Den første del har 21 nummererede kort, den anden 

del har ét kort 0, den tredje del har seksoghalvtreds kort, det vil sige de fire kulører 

med 14 kort. Desuden ser den anden del ud til at være en sammenhæng mellem den 

første og tredje del, da alle de 56 kort i den tredje del tilsammen er lig med kortet 0. 

Hvis vi nu forestiller os 21 kort anbragt i form af en trekant, med syv kort på hver 

side, er et punkt i midten af trekanten repræsenteret ved kortet 0, og en firkant med 

trekanten inden i (kvadratet bestående af 56 kort, med 14 på hver side), får vi en 

repræsentation af forholdet mellem Gud, mennesket og universet, eller forholdet 

mellem idéernes verden, menneskets bevidsthed og den fysiske verden. 

 
 

Trekanten er Gud (treenigheden), eller ideernes verden, eller noumenale 

verden. Punktet er menneskets sjæl. Pladsen er den synlige, fysiske eller 

fænomenale verden. Potentielt, er punktet lig med kvadratet, hvilket betyder, at 
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hele den synlige verden er indeholdt i menneskets bevidsthed, er skabt i 

menneskets sjæl. Og selve sjælen er et punkt som ikke har nogen dimension i 

åndens verden, symboliseret ved trekanten. Det er klart, at en sådan idé ikke kunne 

være opstået hos uvidende mennesker og fortæller os derfor, at Tarot er noget mere 

end en blot et sæt spille- eller spåkort. 

 

For at stifte bekendtskab med Tarot, er det nødvendigt at forstå de grundlæggende 

idéer i Kabbala og alkymi. For det repræsenterer, som mange andre kommentatorer 

til Tarot også mener, et resumé af Hermetisk Lærdom - Kabbala, alkymi, astrologi, 

magi, med deres forskellige opdelinger. Alle disse videnskaber, tilskrevet Hermes 

Trismegistus, repræsenterer virkeligt et system med en meget bred og dyb 

psykologisk undersøgelse af karakteren hos mennesket i dets forhold til en verden 

af Noumena (Gud, en verden af ånd), og til en verden af fænomener (den synlige, 

fysiske verden). Bogstaverne i det hebraiske alfabet og de forskellige allegorier 

over Kabbala, navnene på metaller, syrer og salte i alkymi, af planeter og 

stjernebilleder i astrologi, af gode og onde ånder i magi - alle disse var eneste 

middel til at sløre sandhed for de uindviede. 

 

Men da den sande alkymist talte om at søge efter guld, talte han om guld i 

menneskets sjæl. Og han kaldte det guld, hvilket i Det Nye Testamente kaldes 

Himmeriget og i buddhismen Nirvana. Og når den sande astrolog talte om 

stjernebilleder og planeter talte han om stjernebilleder og planeter i menneskets 

sjæl, det vil sigede kvaliteter i den menneskelige sjæl og dens relationer til Gud og 

til verden. Og når den sande kabbalist talte om Guds Navn, søgte han dette navn i 

menneskets sjæl og i naturen. Kabbala, alkymi, astrologi, magi er parallelle 

symbolske systemer til psykologi og metafysik. Enhver alkymistiske sætning kan 

læses på en kabalistisk eller astrologiske måde, men betydningen vil altid være 

psykologisk og metafysisk. 

 

Vi er omgivet af en mur opbygget af vores forestillinger om verden og er ikke i 

stand til at kigge over denne mur til den virkelige verden. Kabbala præsenterer et 

forsøg på at bryde denne ”fortryllede cirkel”. Det undersøger verden som den er, 

verden i sig selv. 

 

Verden i sig selv, set kabbalistisk, består af fire elementer, eller de fire principper, 

der danner En. Disse fire principper er repræsenteret ved de fire bogstaver i navnet 

på Jehova. Den grundlæggende idé om Kabbala består i studiet af Guds navn i sin 

manifestation. Jehova på hebraisk staves med fire bogstaver, Yod, He Vau og He - 
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er JHVH. Til disse fire bogstaver givet den dybeste symbolsk betydning. Det første 

bogstav udtrykker det aktive princip, begyndelsen eller første årsag, bevægelse, 

energi, ”Yod”. Det andet bogstav udtrykker det passive element, inerti, stilheden, 

”ikke-Jeg.” Den tredje, balancen i modsætninger, ”form”, og den fjerde, resultatet 

eller latente energi. 

 

Kabbalisterne bekræfter, at hvert eneste fænomen, og hvert objekt består af disse 

fire principper, d.v.s. at hvert objekt og hvert fænomenet består af Guds Navn 

(Ordet) – Logos. Studiet af dette Navn (eller fire bogstavers ord, Tetragrammaton, 

på græsk), og konstateringen af den i alt, udgør det største problem i Kabalistisk 

filosofi. 

 

Kabbalisterne fastslår, at disse fire principper trænger ind og skaber alt. Derfor, når 

mennesket finder disse fire principper i ting og fænomener i helt andre kategorier 

(hvor han ikke før havde set lighed), begynder han at se en analogi mellem disse 

fænomener. Og efterhånden bliver han overbevist om, at hele verden er bygget i 

henhold til én og samme lov, på ét og samme plan. Denne rigdom og vækst i hans 

intellekt består i en udvidelse af hans evne til at finde analogier. Derfor undersøger 

han loven bag de fire bogstaver, eller navnet på Jehova præsenterer et stærkt 

middel til at udvide bevidstheden. 

 

Denne idé er hel tydelig, for hvis Guds Navn virkelig er i alt (hvis Gud er til stede i 

alt), bør alt være analogt til hinanden - den mindste partikel analog til helhed, 

støvkorn analogt til universet og alt analogt til Gud. Guds Navn, Ordet eller Logos 

er oprindelsen til verden. Logos betyder også Årsag, Ordet er Logos, grunden til

alting. 

 

Der er en komplet korrespondance mellem kabbala og alkymi og magi. I Alkymi 

udgør de fire elementer den virkelige verden og kaldes ild, vand, luft og jord. Disse 

svarer fuldt ud i betydning til de fire kabbalistiske bogstaver. I magi udtrykkes de i 

de fire klasser af ånd: elvere (eller salamandre), undinerne, sylfider og gnomer. 

 

Tarot er på sin side ganske analog til kabbala, alkymi og magi, og omfatter 

dem. Svarende til de fire første principper eller fire bogstaver i Guds Navn, eller de 

fire alkymistiske elementer, eller de fire klasser af ånder, har Tarot fire kulører - 

sceptre, bægre, sværd og mønter. Således repræsenterer hver kulør hver side af 

kvadratet, der svarer til punktet, et af de elementer, og styrer en gruppe af 

ånder. Sceptre er ild eller elvere (eller salamandre), bægre er vand eller undinerne, 
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sværdene er luft eller sylfes og mønterne, jord eller nisser. Desuden betyder kongen 

i hver kulør det første princip eller ild dronningen - det andet princip eller vand 

ridder - det tredje princip eller luft, og den side (knægt) - det fjerde princip eller 

jord. 

 

Så igen, esset betyder ild, toere vand, treere, luft og firere jorden. Så igen er firerne 

det første princip, de fem stedet, den anden osv.. 

 

Med hensyn til kulørerne, kan man tilføje, at de sorte dragter (sceptre og sværd) 

udtrykker aktivitet og energi, vilje, initiativ og den subjektive side af bevidstheden, 

og de røde (bægre og mønter) udtrykker passivitet, inerti og den objektive side af 

bevidstheden. Så de første to kulører (sceptre og bægre) betyder ”god”, og de to 

andre (sværd og mønter) betyder ”ond”. Således indikerer hvert kort af de 56 

(uafhængigt af dets nummer) tilstedeværelsen af princippet om aktivitet eller 

passivitet, af ”god” eller ”ond”, der opstår enten i menneskets vilje eller udefra. Og 

betydningen af hvert kort kan yderligere tydes grundet dets forskellige 

kombinationer med kulører og tal i deres symbolske betydning. De 56 kort som 

helhed repræsentere, da det er et fuldstændigt billede, alle mulighederne for 

menneskets bevidsthed. Og det gør at Tarot også tilpasses til spå med. Således gør 

kabbala, astrologi, alkymi og magi, tarot det muligt at ”søge guld”, ”at fremkalde 

ånder” og ”at tegne horoskoper”, blot ved hjælp af dette sæt kort uden de 

komplicerede remedier og ceremonier hosen alkymist, astrolog eller magiker. 

 

Men det vigtigste i Tarot er de 22 nummererede kort. Disse kort har numerisk 

betydning og også en meget involveret symbolsk betydning. 

 

Litteraturen vedrører for det meste de toogtyve kort. Rigtig mange forfattere til 

okkultisme har arrangeret deres værker efter Tarot. Men dette ses ikke altid fordi 

Tarot sjældent bliver nævnt. Oswald Wirth taler f.eks. om oprindelsen til Tarot i 

hans Essay til den astronomiske Tarot. 

 

Ifølge Histoire de la Magie repræsenterer de 22 kort i den store arcana i Tarot 

hieroglyfmalerier, som blev fundet i mellemrummene mellem søjlerne i et galleri, 

som neofytten var forpligtet til at krydse i de egyptiske indvielser. Der var tolv 

kolonner mod nord og det samme antal i syd, altså elleve symbolske billeder på 

hver side. Disse billeder blev forklaret for kandidaten til indvielse i rette 

rækkefølge, og de indeholdt reglerne og principperne for Begyndelsen. Denne 
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udtalelse bekræftes af korrespondancen der eksisterer mellem arcana, når de 

arrangeres således.  

I templet blev galleriet af billederne arrangeret i par, hver modsat hinanden, således 

at det sidste billede var modsat den første, den næstsidste modsat den anden og så 

videre. Når kortene bliver placeret således, finder vi et yderst interessant og dybt 

forslag. På denne måde finder sindet den i par, og bliver ledet fra dualisme til 

monisme, hvilket er, hvad vi kunne kalde foreningen af Duaden. Et kort forklarer 

det andet og hvert par viser i øvrigt, at de kun kan være gensidigt forklarende og 

betyder ingenting, når det tages separat. 

For eksempel betyder kortene 10 og 13 (”Liv” og ”Død”) sammen, en vis hel eller 

supplerende betingelse, som vi ikke kan forestille af de almindelige, ufuldkomne 

mentale processer. Vi tænker på liv og død som to ”modsætninger”, antagonistisk 

den ene til anden, men hvis vi tænker videre, bør vi se, at den ene afhænger af den 

anden for eksistens og ingen af dem kunne komme i eksistens separat. 

 

Et symbol kan kun tjene til at overføre vores intuitioner og foreslå nye så længe 

dets betydning ikke er defineret. Rigtige symboler er vedvarende i skabelsesproces, 

men når de får en konkret betydning, bliver de hieroglyffer og endeligt et enkelt 

alfabet. Som dette udtrykker de simpelthen almindelige begreber, ophører med at 

være et sprog for guderne eller indviede, og bliver et sprog for mennesker, som alle 

kan lære. 

 

Sagt lidt firkantet, betyder et symbol i okkultismen det samme som i kunsten. Hvis 

en kunstner bruger færdiglavede symboler vil hans arbejde ikke være sand kunst, 

men kun pseudo-kunst. Hvis okkultisten begynder at bruge ’klar til brug’ symboler, 

vil hans arbejde ikke være virkelig okkulte, for det vil ikke indeholde esoterisme, 

ingen mystik, men kun pseudo-okkultisme, pseudo-esoterisme, pseudo-

mystik. Symbolik i hvilken symbolerne har bestemte betydninger er pseudo-

symbolik. 

________________ 

 

Efter at have gjort denne idé tydeligt i hans sind, fandt forfatteren, at nøglen til 

Tarot må ligge i fantasien og han besluttede at gøre en indsats for at re-designe 

kortene, der giver beskrivende billeder af Tarot, og fortolke de symboler, ikke ved 

hjælp af analyse af, men syntese. Læseren vil i de følgende små ”billeder" finde 

refleksioner fra mange forfattere, der skrev om Tarot, så som St. Martin, Eliphas 
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Levi, Papus og andre forfattere, der sikkert aldrig tænkte på Tarot, som for 

eksempel. Plotin, Gichtel (17. århundrede), Friedrich Nietzsche, M. Collins m.fl. 

og som alligevel kom til de samme grundlæggende principper som de ukendte 

forfattere til Tarot. 

 

Beskrivelser af arcanas i disse "billeder" repræsenterer ofte en opfattelse, som er 

næsten helt subjektivt, for eksempel som det i kort 18. Og forfatteren kan lide at tro 

på, at en anden kan opfatte de samme symboler forskelligt, i hvert tilfælde finder 

han det meget muligt. 

Enhver der er interesseret i dette filosofiske puslespil vil vel spørge: ”Hvad er 

Tarot så? Er det en doktrin eller blot en metode? Er det et bestemt system eller blot 

et alfabet ved hjælp af hvilken et system kan konstrueres? Kort sagt, er det en bog, 

der indeholder bestemte lærdomme, eller er det blot et apparat, en maskine, som vi 

kan bruge til at opbygge noget, selv et nyt univers.” 

Forfatteren mener, at Tarot kan anvendes til begge formål, men selvfølgelig, kan 

indholdet af en bog, der læses enten fremad eller tilbage, ikke siges at være, i 

almindelig forstand, strengt bestemt. Den kendsgerning, at vi sætter 

spørgsmålstegn ved Tarot, hvorvidt det er en metode eller en doktrin viser 

begrænsningen af vores ”tredimensionelle sind”, som er ude af stand til at hæve sig 

over verden form og kontraindikationer positioner eller at frigøre sig fra specialet 

og antitese! Ja, Tarot indeholder og udtrykker enhver doktrin, der findes i vores 

bevidsthed, og i den forstand har det bestemthed. Det repræsenterer Naturen i al 

dens rigdom af dens uendelige muligheder, og der er i det, som i Naturen, ikke én, 

men alle potentielle betydninger. Og disse betydninger er flydende og foranderlig, 

så Tarot kan ikke være specielt dette eller hint, for det bevæger sig, og er alligevel 

altid den samme. 

_______________ 

I de følgende ”billeder” er kortene taget i par: - I og 0. 2 og 21, 3 og 20 og så 

videre - i hvert par færdiggøre et kort følelsen af den anden, og to gør en. 

 

Kort 1.  “Magikeren”.  

“Menneske” Supermenneske.  Den indviede.  Okkultisten. Højere 

bevidsthed. Menneskelige logoer. Den Kabalistiske "Adam 

Kadmon". Menneskeheden. ”Homo Sapiens”. 
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Kort 2. ”Ypperstepræstinden”. 

Okkultisme. Esoterism. Mystik. Teosofi. Indvielse. Isis. Mysterie. 

 

Kort 3. ”Kejserinden” 

Naturen i sit fænomenale aspekt. Den stadigt fornyende og genskabende 

naturkraft. Den objektive virkelighed. 

 

Kort 4. ”Kejseren”. 

Tetragrammaton. Loven om ild. Latent Naturenergi. Logos i fuld aspekt med alle 

muligheder for de nye logoer. Hermetisk filosofi. 

 

Kort 5.  “Vognstyreren”. 

“Mennesket” Fantasien. Magi. Selv-suggestion. Selvbedrag. Kunstige midler til 

opnåelse. Pseudo-okkultisme. Pseudo-teosofi. 

 

Kort 6. ”De Elskende”. 

”Menneske” Et andet aspekt af ”Adam Kadmon”, det ”Fuldkomne enneske”. ”Den 

guddommelige androgyn”. Kærlighed som indsats ”Adam Kadmon” for at finde 

sig selv. Ligevægten i modsætninger. Foreningen af Duaden, som middel til at nå 

Lyset. 

 

Kort 7. “Hierofanten”. 

Mystik. Teosofi. Esoteriske side af alle religioner. 

 

Kort 8. “Styrke”. 

Den Virkelige Kraft. Kærlighedens styrke. Styrke Union (Magisk kæde). Styrken 

af det uendelige. Okkultisme. Esoterisme. Teosofi. 

 

Kort 9. “Eneboeren”. 

“Mennesket”. Vejen til indvielsen. Søger efter sandheden på den rigtige 

måde. Indre viden. Indre Lys. Indre Kraft. Teosofi. Okkultisme. 

 

Kort 10.  ”Skæbnehjulet”. 

Livets Hjul.  Livet skiftende og stadigt forblivende det samme. Tidens Cyklus og 

de fire elementer. Ideen med cirklen. 

 

Kort 11.  "Retfærdighed". 
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Sandhed. Reel viden. Indre sandhed. Okkultisme. Esoterisme. Teosofien. 

 

Kort 12 - ". Den hængte mand". 

”Menneske”. Smerten af højere bevidsthed ved at være bundet af kroppen og 

sindets begrænsninger. Supermenneske i det adskilte menneske. 

 

Kort 13. ”Døden”. 

Et andet aspekt af livet. Går væk for at komme tilbage på samme tid. Afslutning af 

cirklen. 

 

Kort 14. ”Mådehold” (Tid). 

Den første opnåelse.  Okkultisternes ”Arcanum Magnum”. Den fjerde 

dimension. Højere sted. ”Evigt Nu”.  

 

Kort 15. ”Djævlen”. 

”Menneske” Svaghed. Usandhed. Menneskets Fald ind i adskilthed, i had og i 

endelighed. 

 

Kort 16. ”Tårnet”. 

Sekterisme.  Babels Tårnet. Eksoterisme. Sammenblanding af sprog.  

Eksoterismens Fald. Naturens kraft gen-indførende sandheden fordrejet af 

menneskene. 

 

Kort 17. ”Stjernen”. 

Det virkelige aspekt af den astrale verden. Det der måske ses i Ekstase. Naturens 

imagination. Reel viden. Okkultisme. 

 

Kort 18. ”Månen”. 

Den astrale verden, som den ses ved magiens kunstige midler. ”Psykisk”, 

”spiritistiske” verden.  Nattens rædsel. Det virkelige lys fra oven og falsk 

repræsentation af det lys nedefra. Pseudo-mystik. 

 

Kort 19. ”Solen” 

Symbolet og manifestation af Tetragrammaton. Skaberkraft.  Livets ild. 

 

Kort 20. ”Dom”. 

Genopstandelsen. Livets konstante sejr over døden. Naturens kreative aktivitet af 

døden. 
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Kort 21. ”Verden”. 

Naturen. Verden som den er. Naturen i sit noumenale aspekt. Esoteriske side af 

naturen. Det der er gjort kendt i esoterismen. Indre virkelighed af 

ting. Menneskelig bevidsthed i tidens kredsløb mellem de fire elementer. 

 

Kort 0. ”Narren”. 

”Mennesket” Et almindeligt menneske. Et adskilt menneske. Den uindviedes lavere 

bevidsthed. Slutningen af en stråle der ikke kender dens forhold til centrum. 

 

De toogtyve kort kan inddeles i tre opdelinger, herunder hver syv kort af lignende 

betydning, det 22. kort (nr. 21) som en dublet (af nummer 10) stående udenfor 

trekant eller dannende et punkt i midten. 

 

De tre sæt syvere tilhører: den første til mennesket, den anden til Natuen og den 

tredje til den højere viden eller til Teosofien i den store betydning af ordet. 

 

Det første sæt på 7. 

 

Kort: 1 - Magikeren, 0 - Narren, 5 - Vognstyreren, 9 - Eneboeren, 6 - De Elskende, 

15 - Djævlen, 12 - Den hængte mand. 

 

Indholdet af disse syv kort, hvis taget i tiden billedliggør syv grader af stien 

mennesket på hans vej til Supermenneske eller taget i det Evige Nu billedliggør 

Menneskets syv ansigter eller syv Jeg’er af mennesket sameksisterende i 

ham. Denne sidste betydning repræsenterer den indre følelse af Den Hemmelige 

Lære af Tarot i sine relationer til Mennesket. 

Det andet sæt af 7 (Nature) indeholder følgende kort: 3- Kejserinden, 10 - Liv, 13 - 

Døden, 14 - Tid, 16 - Tårnet, 19 - Solen, 20 - Dom.. 

Det tredje sæt af 7 (teosofi) indeholder følgende kort: 2 - Ypperstepræstinden, 4 - 

Kejseren, 8 - Styrke, 7 - Hierophanten, 11 Retfærdighed; 17 - Stjernen, 18 - 

Månen. 

http://www.sacred-texts.com/tarot/sot/errata.htm#1
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 Magikeren (1) og Narren (0)  
 

Jeg så Mennesket 

 

Hans skikkelse nåede fra jorden til himlen og var klædt i en 

lilla kappe. Han stod dybt i løv og blomster og hans hoved, 

var omkranset af den indviedes hovedbånd, syntes at 

forsvinde på mystisk vis i uendeligheden. 

 

Foran ham stod et terningformet alter med magiens fire 

symboler - scepter, koppen, sværdet og pentaklet. Hans højre 

hånd pegede på himlen, hans venstre til jorden. Under sin 

kappe bar han en hvid tunika omgjort med en slange der bed 

sig i sin hale. 

Hans ansigt var lysende og fredfyldte, og da hans øjne mødte mine, følte jeg, at han 

så de mest intime afkroge i min sjæl. Jeg så mig selv reflekteret i ham som i et 

spejl, og i hans øjne syntes jeg at se på mig selv. 

Og jeg hørte en stemme sige: - ”Se, det er den Store Magiker!  

 

Med sine hænder, forener han himlen og jorden, og de fire elementer, der udgør 

verden, styres af ham.  

 

De fire symboler foran ham er de fire bogstaver i Guds navn, symbolerne på de fire 

elementer, ild, vand, luft, jord”. 

 

Jeg skælvede ved dybden af de mysterier A berørte ... De ord jeg hørte syntes at 

være fyldt med den Store Magiker selv, og det var, som talte han til mig. 

 

Jeg var dybt ængstelig og i øjeblikket følte jeg, at der intet var foran mig, undtagen 

den blå himmel, men i mig åbnedes et vindue, hvorigennem jeg kunne se ikke-

jordiske ting, og høre ikke-jordiske ord. 

 

Narren 

Og jeg så et andet menneske. 

Træt og halt slæbte han sig langs den støvede vej, på tværs af den øde slette under 

solens brændende stråler. Han skævede sidelæns med tåbelige, stirrende øjne, et 
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halvt smil, halvt tomhed i hans ansigt; han vidste ikke hvor 

han gik, men var optaget i hans indbildte drømme, som 

konstant kørte i den samme rundkreds. Hans narre hat var sat 

forkerte foran, hans klæder forrevet bag til, og en vild los med 

glødende øjne sprang på ham bag fra en klippe og begravede 

sine tænder i hans kød. Han snublede, faldt næsten, men 

fortsatte med at slæbe sig fremad, og holdt hele tiden en pose 

over hans skulder fyldt med ubrugelige ting, som han i sin 

dumhed bar, hvor han end gik. Foran ham krydsede en 

sprække vejen og en dyb afgrund ventede den tåbelige 

vandringsmand. Så kravlede en kæmpe krokodille med åben 

mund op fra afgrunden. Og jeg hørte stemmen sige: - ”Se! Det er det samme 

menneske.” 

 

Jeg følte mit hoved snurrede. 

 

”Hvad har han i posen?” Jeg spurgte, uden at vide hvorfor jeg spurgte. Og efter en  

lang tavshed svarede stemmen: ”De fire magiske symboler, scepteret, bægret, 

sværdet og pentaklet. Narren bærer dem altid, selv om han for længst har glemt, 

hvad de betyder. Ikke desto mindre tilhører de ham, selvom han ikke ved hvordan 

han skal bruge dem. Symbolerne har ikke mistet deres kraft, de bevarer den i sig 

selv. 
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Ypperstepræstinden (2) og Verden (21) 
 

Da jeg løftede det første slør og trådte ind i 

Indvielsestemplets ydre gård, så jeg i halvmørke skikkelsen 

af en kvinde sidde på en høj trone mellem to tempelsøjler, 

den ene hvid og den anden sort. Mysterie udstrålede fra 

hende og omgav hende. Hellige symboler skinnede på hendes 

grønne kjole; på hendes hoved var der en gylden tiara 

omgivet af en to-hornet måne; på knæene holdt hun to 

krydsede nøgler og en åben bog. Mellem de to søjler, bag 

kvinden, hang der et andet slør broderet med grønne blade og 

frugter af granatæbler. 

 

Og en stemme sagde: ”For at træde ind i Templet må man løfte det andet slør og 

passere mellem de to søjler. Og for at passere således må man opnå adgang til 

nøglerne, læse bogen og forstå symbolerne. Er du i stand til at gøre dette?” 

”Jeg vil gerne være i stand til det,” sagde jeg. 

Så vendte kvinden ansigtet mod mig og så mig ind i mine øjne uden at tale. Og 

gennem mig fór et gys, mystisk og gennemtrængende, som en gylden bølge; toner 

vibrerede i min hjerne, en flamme var i min hjerte, og jeg forstod, at hun talte til 

mig og sagde uden ord:  

 

”Dette er Visdommens Hal. Ingen kan afsløre det, ingen kan skjule den. Som en 

blomst må den vokse og blomstre i din sjæl. Hvis du vil plante frøet af denne 

blomst i din sjæl – lær da at skelne det virkelige fra det 

falske. Lyt kun til den Stemme, der er lydløs ... Se blot på 

det der er usynligt, og husk, at Templet er i dig selv og 

porten til det, og mysteriet, og indvielsen.” 

 

Verden 

Et uventet syn viste sig for mig. En cirkel, ikke ulig en 

krans vævet af regnbuen og lyn, hvirvlede fra himlen til 

jorden med en vældig hastighed og blændede mig ved sin 

stråleglans. Og midt i dette lys og lynene hørte jeg musik 

og blid sang, tordenbrag og brølet af en storm, rumlen af 
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faldende bjerge og jordskælv. 

 

Cirklen hvirvlede med en skrækindjagende larm, rørte solen og jorden, og, i midten 

af det så jeg en nøgen, dansende figur af en smuk ung kvinde, omsluttet af et let, 

gennemsigtigt klæde, og i hånden holdt hun en magisk tryllestav. 

 

I det samme begyndte de fire apokalyptisk dyr at komme til syne på kanterne af 

cirklen; en med ansigtet som en løve, en anden med ansigtet som et menneske, den 

tredje som en ørn og den fjerde som en tyr. 

 

Visionen forsvandt lige så pludseligt, som den var kommet til syne. En underlig 

stilhed faldt over mig. ”Hvad betyder det?” spurgte jeg undrende.  

 

”Det er billedet af verden,” sagde stemmen, ”men det kan kun forstås, når Templet 

er blevet betrådt. Det er en vision af verden i Tidens kredsløb, midt i de fire 

principper. Men du ser anderledes, fordi du ser verden udenfor dig selv. Lær at se 

den i dig selv og du vil forstå dens uendelige essens, skjult i alle illusoriske 

former. Forstå, at verden, som du kender kun er et aspekt af den uendelige verden 

og ting og fænomener snarere er hieroglyffer af dybere ideer.” 
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Kejserinden (3) og Dom (20) 
 

Jeg følte forårets åndedrag, og gik sammen med duften af 

violer og dalens liljer. Jeg hørte alfernes blide sang. Bækken 

klukkede, trætoppene susede, græsset hviskede, utallige fugle 

sang i kor og bier summede; overalt følte jeg åndedraget af 

den glade og levende natur. 

 

Solen skinnede ømt og blødt, og en lille hvid sky hang over 

træerne. 

 

I midten af en grøn eng, hvor der blomstrede primula, så jeg 

Kejserinden sidde på en trone dækket med vedbend og 

syrener. En grøn krans prydede hendes gyldne hår og, over hendes hoved, skinnede 

tolv stjerner. Bag hende steg to snehvide vinger op, og i hendes hænder holdt hun 

et scepter. Overalt omkring hende, under Kejserindens søde smil, åbnede blomster 

og knopper deres duggede, grønne blade. Hele hendes kjole var dækket med dem, 

som om hver nyåbnede blomst var afspejlet i den eller havde præget sig derpå og 

dermed blevet en del af hendes tøj. 

 

Tegnet for Venus, kærlighedens gudinde, var mejslet på hendes marmor trone. 

”Livets Dronning”, sagde jeg, ”hvorfor er alt så lyst og glædeligt omkring dig?  

Kender du ikke til det grå, tunge efterår, og den kolde, hvide vinter? Kender du 

ikke til død og kirkegårde med sorte grave, fugtige og kolde? Hvordan kan du 

smile så frydefuldt over blomsters åbning, når alt er bestemt til døden, selv det, 

som endnu ikke er blevet født?” 

 

Som svar så Kejserinden på mig, stadigt smilende, og under indflydelse af det smil, 

følte jeg pludseligt en blomst af klar forståelse åbne sig i mit 

hjerte. 

 

Dom    

Jeg så en is slette og i horisonten, sneklædte bjergekæder. En 

sky kom til syne og voksede, indtil den dækkede en fjerdedel 

af himlen. To flammende vinger udvidede sig pludseligt i 

skyen, og jeg vidste, at jeg så Kejserindens budbringer. 

Han hævede en trompet og blæste klangfyldte og kraftfulde 

toner gennem den. Sletten skælvede som svar til ham og 
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bjergene gengav højt ekkoer. Den ene efter den anden grav åbnede sig på sletten og 

op fra dem kom mænd og kvinder, gamle og unge og børn. De strakte armene mod 

Kejserindens Budbringer for at fange lyden af hans basun. 

 

Og i dens toner mærkede jeg Kejserindens smil og i gravenes åbninger så jeg de 

åbnende blomster, hvis duft syntes at blive viftet gennem luften af de udstrakte 

arme. 

 

Da forstod jeg mysteriet om fødsel i døden. 

 

http://www.sacred-texts.com/tarot/sot/errata.htm#2
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Kejseren (4) og Solen (19)    

 

Efter at jeg havde lært de første tre tal, fik jeg forståelsen af 

den Store Lov om Fire - alfa og omega til alt. 

 

Jeg så Kejseren på en ophøjet stentrone, udsmykket med fire 

vædderhoveder. På hans hoved skinnede en gylden 

hjelm. Hans hvide skæg faldt ned over en lilla kappe. I den 

ene hånd holdt han et klode, symbolet på hans besiddelse, og i 

den anden et scepter i form af et egyptisk kors - tegnet på hans 

magt over fødslen. 

 

”Jeg er den Store Lov”, sagde Kejseren. ”Jeg er Guds navn. 

De fire bogstaver i hans navn er i mig, og jeg er i alt. 

 

”Jeg er i de fire principper. Jeg er i de fire elementer. Jeg er i de fire årstider. Jeg er 

i de fire kardinalpunkter. Jeg er i de fire tegn i Tarot. 

 

”Jeg er begyndelsen; jeg er handling, jeg er fuldførelse, jeg er resultatet. 

 

”For ham, der forstår at se mig, er der ingen mysterier på jorden. 

 

”Jeg er det store Pentakel. 

 

”Som jorden omslutter sig selv i ild, vand og luft; som det fjerde bogstav i Navnet 

omslutter sig selv i de første tre og selv bliver den første, således omslutter mit 

scepter hele trigonen og bærer i sig selv kimen til en ny trigon. 

”Jeg er Logos i sit fulde aspekt og begyndelsen til et nyt Logos". 

 

Og mens kejseren talte, skinnede hans hjelm lysere og lysere, og hans gyldne 

rustning glødede under hans kappe. Jeg kunne ikke bære hans herlighed, og jeg 

sænkede mine øjne. 

 

Da jeg forsøgte at hæve dem igen strålede et levende lys foran mig, og jeg bøjede 

mig dybt i ydmyghed for det Flammende Ord. 
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Solen 

Så snart jeg opfattede Solen, forstod jeg, at Den, i Sig Selv, 

også er udtrykket for det Flammende Ord og tegnet for 

Kejseren. 

 

Den store lysende globe skinnede med en intens varme på de 

store gyldne solblomsters hoveder. 

 

Og jeg så en nøgen dreng, hvis hoved var omkranset med 

roser, galoppere på en hvid hest og vinke med et højrødt 

banner. 

 

Jeg lukkede mine øjne et øjeblik, og da jeg åbnede dem igen så jeg, at hver af 

Solens stråler er Kejserens scepter og bærer liv. Og jeg så hvordan, under 

koncentrationen af disse stråler, vandets mystiske blomster åbner sig og modtog 

stråler i sig, og hvordan hele Naturen konstant fødes ved foreningen af to 

principper. 
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  Hierofanten (5) og Månen (18) 

 

Jeg så den store Mester i Templet. Han sad på en gylden trone 

der var placeret på en lilla platform, og han var iført en 

ypperstepræsts kjortel med en gylden tiara. Han holdt et 

gyldent otte-takket kors og liggende ved hans fødder var der 

to krydsede nøgler. To indviede bøjede sig for ham og til dem 

sagde han: - 

 

”Søg Stien, søge ikke besiddelser, søg Stien i dig selv. 

 

”Forvent ikke at høre sandheden fra andre, og heller ikke at se 

den, eller læse den i bøger. Se efter sandheden i dig selv, ikke 

uden for dig selv. 

 

”Søg kun efter det umulige og uopnåelige. Forvent kun det der ikke vil være. 

 

”Håb ikke for Mig, - - se ikke efter Mig, - tro ikke - at Jeg er uden for dig selv. 

 

”Byg i din sjæl et tårn, hvor ved du kan stige op til Himlen. Tro ikke på ydre 

mirakler, men kun mirakler i dig selv. Pas på med at tro på et jordens mysterium, et 

mysterium bevogtet af mennesker; for skatte der skal bevogtet er tomme. Søg ikke 

et mysterium, der kan skjules af mennesker. Søg Mysteriet i dig selv. 

 

”Frem for alt, undgå de tårne der er bygget for at bevare mysterierne og gør 

opstigningen til Himlen af stenede trapper. Og husk, at så 

snart menneskene bygger sådan et tårn, begynder de at tvistes 

om mødet. 

 

”Stien er i dig selv, og Sandheden er i dig selv og Mysteriet 

er i dig selv.” 

 

Månen 

En øde slette strakte sig foran mig. En fuldmåne kiggede 

ned som i kontemplativ tøven. Under hendes vaklende lys 

levede skyggerne deres egne særegne liv. I horisonten så 

jeg blå bjerge, og over dem gik en sti, som strakte sig 
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mellem to grå tårne langt væk i det fjerne. På begge sider af 

stien sad en ulv og hund og hylede mod månen. Jeg 

huskede, at hunde tror på tyve og spøgelser. En stor sort 

krabbe kravlede op fra en bæk i sandet. Der faldt en tung 

og kold dug. 

 

Frygt overmande mig. Jeg fornemmede tilstedeværelsen af en 

mystisk verden, en verden af fjendtlige ånder, af lig der var 

steget op fra gravene som jamrende spøgelser. I dette blege 

måneskin syntes jeg at føle tilstedeværelsen af genfærd, nogen 

så mig bag fra tårnene - og jeg vidste, at det var farligt at se 

tilbage. 
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De elskende (6) og Stjernen (17) 
 

Jeg så en blomstrende have i en grøn dal, omgivet af bløde 

blå bjerge. 

  

I haven så jeg en Mand og en Kvinde nøgne og smukke. De 

elskede hinanden og deres Kærlighed var deres tjeneste til 

den Store Idé, en bøn og et offer; gennem det samtalede de 

med Gud, gennem det modtog de de højeste åbenbaringer; i 

Dets lys kom de dybeste sandheder til dem; den magiske 

verden åbnede sin døre, elvere, undinerne, sylfider og 

gnomer kom tillidsfuldt til dem; de tre naturriger, mineral, 

planter og dyr, og de fire elementer - ild, vand, luft og jord - 

tjente dem. 

 

Gennem deres Kærlighed så de mysteriet bag verdens ligevægt, og at de selv var et 

symbol og udtryk for denne balance. To trigoner forenede i dem en seks-takket 

stjerne. To magneter sammensmeltet i en ellipse. De var to. Den tredje var den 

Ukendte Fremtid. De tre udgjorde En. 

 

Jeg så kvinden kigger ud på verden, som om hun var betaget af sin egen 

skønhed. Og fra træet, med modnet gyldent frugt, så jeg en krybende slange. Den 

hviskede ind i kvindens øre, og jeg så hende lytte, først smilende mistænkeligt, 

derefter med nysgerrighed, der blev til glæde. Så så jeg hende tale til manden. Jeg 

bemærkede, at han kun syntes at beundre hende og smilede med et udtryk af glæde 

og sympati ved alt hun fortalte ham. 

 

”Det billede du ser, er et billede på fristelse og fald,” sagde stemmen. ”Hvad udgør 

Faldet? Forstår du dets natur"? 

 

”Livet er så godt”, sagde jeg, ”og verden så smuk, og denne mand og kvinde 

ønskede at tro på virkeligheden af verden og sig selv. De ønskede at glemme 

tjenesten og tage fra verden, hvad den kunne give. Så de gjorde et skel mellem sig 

selv og verden. De sagde: ”Vi er her, verden er der”. Og verden adskiltes fra dem 

og blev fjendtlig.” 
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”Ja”, sagde Stemmen, ”det er sandt. Den evindelige fejl ved mennesker er, at de ser 

faldet i kærlighed. Men Kærlighed er ikke et fald, det er en himmelstræben over en 

afgrund. Og jo højere flyvning, jo mere smuk og dragende vises Jorden. Men den 

visdom, som kryber på jorden, tilråder tro på jorden, og i det nuværende. Dette er 

Fristelse. Og manden og kvinden gav efter for det. De faldt ned fra de evige 

verdener, og sendtes til tiden og død. Balancen blev forstyrret. Eventyrlandet blev 

lukket for dem. Elverne, undinerne, sylfider og gnomer blev usynlig. Guds ansigt 

ophørte med at afsløre sig selv til dem, og alting syntes at vende omvendt. 

 

”Dette Fald, dette første 'menneskets synd’, gentager sig selv bestandig, fordi 

mennesket fortsætter med at tro på hans adskilthed og det Nuværende. Og kun ved 

stor lidelse kan han befri sig fra tidens kontrol og vende tilbage til Evigheden - - 

forlade mørke og vende tilbage til Lyset”. 

 

Sjernerne 

En mærkelig følelse greb mig. En brændende skælven løb i 

bølger gennem hele min krop. Mit hjerte slog hurtigere, mit 

sind var stærkt i vildrede. 

 

Jeg følte, at jeg var omgivet af ildevarslende mysterier. Og 

stråler af Lys trængte ind i mit væsen og belyste mange ting 

der før havde været i mørke, og hvis eksistens jeg aldrig 

havde haft en anelse om. Slørene forsvandt for det som jeg 

før havde været uvidende om. Stemmer talte til mig. Og 

pludselig fik al min tidligere viden, en ny og anden 

betydning. 

 

Jeg opdagede uventede sammenhænge i ting, som jeg hidtil havde troet fremmed 

for hinanden. Objekter fjernt og forskellige fra hinanden optrådte nær og i lighed 

med hinanden. Verdens kendsgerninger arrangeret sig foran mine øjne efter et nyt 

mønster. 

 

På himlen viste der sig en enorm stjerne omgivet af syv mindre stjerner. Deres 

stråler blev blandet sammen og fyldte rummet med umådelig stråleglans og 

pragt. Så vidste jeg, at jeg så Himlen som Plotin talte om: ”Hvor ... alle ting er 

gennemsigtigt, og intet er mørkt og modsætter sig hinanden, men alt er synligt for 

enhver både i det indre og i det ydre. For lys mødes overalt med lys, da alt 

indeholder alle ting i sig selv, og ser alle tingene i hinanden.  Således at alle ting er 

http://www.sacred-texts.com/tarot/sot/errata.htm#4
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25 

 

overalt, og alt er alt. Hver ting er ligeledes alting. Og stråleglansen der er uendelig. 

For alt der er stort, ja selv det, som er småt er stort. 

 

”Solen, som er der, er også alle stjernerne; og hver stjerne er solen, og alle 

stjernerne.  I hver er dog en anden egenskab fremherskende, men samtidig er alle 

ting synlige i hver ting. Ligeledes er bevægelsen der ren; for bevægelsen forvirres 

ikke af en bevæger der ikke er lig den. Varighed lider heller ikke nogen forandring 

af dens natur fordi den blandes ikke med det ustabile, fordi det ikke er blandet med 

det ustabile. Og det smukke der er smukt, fordi det består i skønhed. Hver ting er 

også etableret, ikke som i et fremmed land, men sædet for hver ting er det, som 

hver ting er ..... Ej heller er noget i sig selv anderledes end det sted, hvor det består. 

For emnet det er intellekt, og det er i sig selv intellekt .... I denne fornuftige region 

er den ene derfor ikke skabt af en anden, men hver enkelt del er alene en del. Men 

der udgår hver del altid fra det hele, og er på samme tid hver gang én del og det 

hele. For det fremstår som én del; men for ham, hvis syn er skarpt, vil det ses som 

en helhed. ”Hvor ... der ligeledes ikke er udmattelse i visionen, er der ikke nogen 

rigdom i opfattelsen som kan bringe intuitionen til ophør. 

 

”For der var heller ikke noget tomrum, som når det er fyldt kan forårsage synlige 

energi at ophøre, ej heller er dette én ting og ikke denne éne ting, men en anden, 

således at en del af én ting ikke kan være mindelig med en anden. 

 

”Hvor ... livet er visdom; en visdom, der ikke er opnået ved argumentationens 

proces, fordi det hele hele tiden var, og ikke på nogen måde mangelfuld, således 

det ønskede at blive undersøgt. Men det er den første visdom, og er ikke afledt af 

en anden.” 

 

Jeg forstod, at al stråleglans her er tanker; og de skiftende farver er følelser. Og 

hver stråle, hvis vi ser ind i det, bliver til billeder, symboler, stemmer og 

stemninger. Og jeg så, at der ikke er noget livløst, men alt er sjæl, alt er liv, alt er 

følelser og fantasi. 

 

Og under de strålende stjerner, ved siden af den blå flod så jeg en nøgen jomfru, 

ung og smuk. Hun bøjede sig på knæ og hældte vand fra to kar, en af guld og en af 

sølv. En lille fugl sad i en busk og hævede sine vinger og var klar til at flyve væk. 

 

Et øjeblik forstod jeg, at jeg så Naturens Sjæl. 
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”Dette er Naturens Fantasi,” sagde stemmen blidt. "Naturen drømme, improviserer, 

skaber verdner. Lær at forene din fantasi med Hendes Fantasi og intet vil 

nogensinde være umuligt for dig. Opgiv den ydre verden og søg det i dig selv. Da 

vil du finde Lyst. Men husk, medmindre du har mistet Jorden, vil du ikke finde 

Himlen. Det er umuligt at se både forkert og ret på samme tid.” 
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Vognstyreren (7) og Tårnet (16) 

 

Jeg så en vogn trukket af to sfinxer, én hvid, den anden 

sort. Fire søjler støttede en blå baldakin, hvorpå der var 

spredt fem-takkede stjerner. Sejrherren, klædt i en stål 

rustning, stod under dens baldakin og styrede 

sfinkserne. Han holdt et scepter, og for enden af den var 

der en globus, en trekant og en firkant. Et gyldent 

pentagram strålede i hans krone. På forsiden af Vognen var 

der en bevinget kugle og neden under symbolet på den 

mystiske lingam, der betyder en forening af to principper. 

 

”Alt i dette billede, har en betydning. Se og forsøg at 

forstå,” sagde stemmen. ”Dette er Vilje bevæbnet med 

Kundskab. Vi ser her ønsket om at opnå, snarere end opnåelsen selv. Manden i 

Vognen troede han var sejrherre, før han virkelig havde erobret, og han mener, at 

sejren skal komme til sejrherren. Der er sande muligheder i denne smukke 

forestilling, men også mange falske. Illusionens ild og mange farer er skjult her. 

Han styrer sphinxerne ved hjælp af et magisk ord, men spændingen i hans vilje kan 

mislykkes, og derefter vil det magiske ord miste sin magt, og han kan blive fortæret 

af sfinkserne. 

 

Dette er i sandhed Sejrherren, men kun for det øjeblik. Han har endnu ikke erobret 

Tiden, og det efterfølgende øjeblik er ukendt for ham. 

 

Dette er Sejrherren, ikke af kærlighed, men ved ild og sværd - en sejrherre mod 

hvem de besejrede kan rejse sig. Kan du se tårnene bag ham i den erobrede 

by? Måske brænder oprørets flammer der allerede. Og han er uvidende om, at byen 

besejret ved hjælp af ild og sværdet, er byen inden for hans egen bevidsthed. At 

magiens vogn er i ham selv og de blodtørstige sphinxer også er en bevidstheds 

tilstand i ham, og ser hver af hans bevægelser. Han har eksternaliseret alle disse 

faser af hans sind, og ser dem kun uden for sig selv. Det er hans fundamentale 

fejl. Han trådte ind i kundskabens Tempels ydre gård, men mener, at han har været 

i selve Templet. Han betragtede ritualerne, de første prøver, som indvielse, og han 

forvekslede præstinden der bevogtede grænsen, for gudinden. På grund af denne 

misforståelse venter store farer ham. Ikke desto mindre kan det være, at selv i hans 

fejl og farer ligger den Store Idé skjult. Han søger kundskab og måske er 
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fejltagelser, farer og endda fiaskoer, nødvendige for at opnå den. Forstå, at dette er 

det samme menneske, som du så forene himlen og jorden, og igen gå på tværs af en 

varm ørken til en afgrund. 

 

Tårnet 

Jeg så et højt tårn der strakte sig fra jorden til himlen, og 

dens gyldne krone på toppen nåede over skyerne. Over det 

hele herskede den sorte nat og tordenvejret buldrede. 

 

Pludselig åbnede himlen sig, et tordenbrag rystede hele 

jorden, og et lyn slog toppen af tårnet og fældede den 

gyldne krone. En tunge af ild skød ud fra himlen og hele 

tårnet blev fyldt med ild og røg. Så skuede jeg bygherrerne 

af tårnet som faldt hovedkulds til jorden. 

 

Og stemmen sagde: ”Bygningen af tårnet blev påbegyndt af 

disciple af den Store Mester. Det skulle tjene som en 

konstant påmindelse om Mesterens lære om, at det sande tårn skal bygges i ens 

egen sjæl, og at i tårn bygget af hænder kan der ikke være nogen mysterier, og 

ingen kan stige op til Himlen ved at betræde stenede trapper. Tårnet skulle advare 

folk om ikke at tro på det.  Det skulle tjene som en påmindelse om det indre 

Tempel og som en beskyttelse mod det ydre; det skulle så være et fyrtårn på et 

farligt sted, hvor mennesker var ofte blevet ødelagt, og hvor skibe ikke bør sejle.  

 

”Men lidt efter lidt glemte disciplene den sande pagt med Mesteren og hvad tårnet 

symboliserede, og begyndte at tro på tårnet af sten som de havde bygget, og lærte 

andre at tro det samme. De begyndte at sige, at i dette tårn var der intet af 

Mesterens kraft, mystik og ånd, at selve tårnet er helligt, og det er bygget til den 

kommende Mester i overensstemmelse med Hans pagt og Hans vilje. Og så 

ventede de i tårnet på Mesteren. Andre troede ikke på dette eller fortolkede det 

anderledes Da begyndte tvister om retten til at være i det. Skænderierne lød ”Vor 

Mester, din Mester”, og der blev sagt ”vores tårn, dit tårn”. Og disciplene holdt op 

med at forstå hinanden. Deres sprog var blevet forvirrende. 

 

”Forstår du betydningen her? De er begyndt at tro, at dette er Mesterens tårn, at 

Han bygger det gennem dem, og at det faktisk skal bygges helt op til himlen. 

 

”Og du ser, hvordan Himlen reagerer?” 
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Styrke (8) og Djævlen (15) 

 

Midt på en grøn slette, omgivet af blå bjerge, så jeg en 

kvinde med en løve. Omkranset med kranse af roser over 

hovedet, et symbol på uendelighed, dækkede kvinden 

roligt og trygt løvens mund og løven slikkede hende lydigt 

på hånden. 

 

”Dette er et billede på magt”, sagde stemmen. ”Det har 

forskellige betydninger. Først viser det kærlighed styrke. 

Kærlighed alene kan erobre vrede Had nærer had. Husk at 

Zarathustra sagde: ”Lad mennesket blive befriet fra hævn; 

det er en bro for mig, som leder til højere håb og en 

regnbue i himlen efter lange storme”. 

 

”Så viser det enhedens magt. Disse kranse af roser tyder på en magisk kæde. Enhed 

af begær, enhed af forhåbninger skaber en sådan effekt, at enhver vild, 

ukontrolleret, ubevidste kraft, bliver afdæmpet. Selv to ønsker, hvis de forenes, er i 

stand til at erobre næsten hele verden. 

 

”Billedet viser også uendelighedens kraft, mysteriernes sfære. For en bevidsthed 

der opfatter symbolet på uendelighed over sig, kender ingen forhindringer og kan 

ikke modstås.” 

 

Djævlen 

Sort, forfærdelige nat indhyllede jorden. En ildevarslende 

rød flamme brændte i det fjerne. Jeg nærmede mig et 

fantastisk tal, der skitserede sig selv foran mig, da jeg kom 

nærmere til det. Højt over jorden dukkede Djævelens 

frastødende, røde ansigt med store, behårede ører, 

spidsskæg og buede gedehorn, frem. Et pentagram, der 

pegede nedad, skinnede i fosforlys mellem hornene i 

panden. To store, grå, flagermus lignende vinger var spredt 

bag ham. Han holdt den ene arm op og spændte sin nøgne, 

fede hånd. I håndfladen så jeg tegnet for sort magi. En 

brændende fakkel blev holdt nedad i den anden hånd og 

udsendte en sort, kvælende røg. Han sad på en stor, sort 
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terning, som han greb om med kløerne på hans bæst lignende, behårede ben. 

 

En mand og en kvinde var lænket til kuben - den samme mand og kvinde, jeg så i 

haven - men nu havde de horn og halespidser med flammer. Og de var åbenbart 

utilfredse i ånden, frastødte og protesterede. 

 

”Dette er et billede af svaghed,” sagde stemmen, ”et billede af løgn og ondskab. 

Det er den samme mand og kvinde, du så i haven, men deres kærlighed ophørte 

med at være en opofrelse og blev til en illusion. Denne mand og kvinde glemte, at 

deres kærlighed er et led i kæden, der forener dem med evigheden, at deres 

kærlighed er et symbol på ligevægt og en vej til Evighed. 

 

”De glemte, at der er en nøgle til porten til den magiske verden, faklen som oplyser 

den højere Sti. De glemte at kærlighed er virkelig og udødelig, og de underkastede 

det til det uvirkelige og midlertidige. Og de har hver gjorde kærligheden til et 

værktøj til underlægge den anden sig selv. 

 

”Så blev kærligheden til splid og lænkede dem med jernkæder til stoffets sorte 

kube af bedrag”. 

 

Og jeg hørte Djævlens stemme: ”Jeg er ond”, sagde han, ”for så vidt det Onde kan 

eksistere i denne den bedste af verdner. For at se mig, skal man være i stand til at 

se uretfærdigt, forkert, og snævert.  Jeg lukker trigonen, de to andre sider er død og 

tid. For at afslutte denne trigon er det nødvendigt at se, at den ikke eksisterer. 

 

”Men hvordan du gør dette er ikke for mig at fortælle. For jeg er den onde, som 

menneskene siger er årsag til alt ondt, og som de har opfundet som en 

undskyldning for alle det onde, som de gør. 

 

”De kalder mig Falskhedens prins, og sandelig er jeg løgnens prins, fordi jeg er den 

mest afskyelige produktion af menneskets løgne”. 
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Eneboeren (9) og Mådehold (Tid) (14) 

 
Efter lange vandringer over en sandet ørken, hvor der intet 

vand var og hvor kun slanger boede, mødte jeg Eneboeren. 

 

Han var svøbt i en lang kappe, med en hætte svøbt over 

hovedet. Han holdt en lang stav i den ene hånd og i den 

anden en tændt lygte, selvom det var højlys dag, og solen 

skinnede. 

 

”Hermes Trismegistus lygte,” sagde stemmen, ”dette er 

højere viden, den indre viden, der lyser på en ny måde, selv 

det der allerede synes at være tydeligt kendt. Denne 

lanterne oplyser fortiden, nutiden og fremtiden for 

eneboeren, og åbner menneskers sjæle og de mest intime kroge i deres hjerter.” 

 

”Apollonius kappe er den kloge mands evner, ved hvilke han isolerer sig, selv midt 

i en larmende flok; det er hans evne til i at skjule sine mysterier, selv mens han 

udtrykker dem, hans evne til tavshed og hans magt til at handle i stilhed. 

 

”Patriarkernes stav er hans indre autoritet, hans magt, hans selvtillid. Lygten, 

kappen og staven er de tre symboler på indvielse. De er nødvendige for at lede 

sjæle forbi fristelsen til de illusoriske bål ved vejkanten, således at de kan gå 

direkte til det højere mål. Han, der modtager disse tre symboler eller higer efter at 

opnå dem, ”stræber efter at berige sig med alt, hvad han kan erhverve sig, ikke for 

sig selv, men, som Gud, ved at glædes i glæden ved at give.” 

 

"At give er en dydsom  er grundlaget for en indviets liv. 

 

”Hans sjæl er omdannet til ”en ødelægger af alle skatte”, sagde Zarathustra. 

 

"Indledning forener det menneskelige sind med det højere sind ved en kæde af 

analogier. Denne kæde er stigen der fører til himlen, som patriarkerne drømte om ". 

 

Mådehold (Tid) 

En engel i en hvid kjortel, der rører jorden og himlen, kommer til syne. Hans 

vinger var flammer og en udstråling af guld var om hans hoved. På hans bryst, 
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bar han det hellige tegn på bogen om Tarot - en trekant i et kvadrat, et punkt 

i trekanten, og på hans pande symbolet på liv og evigheden, cirklen. 

 

I den ene hånd holder han et bæger af sølv, i den anden et bæger af guld, og der 

flød mellem disse bægre en konstant, glinsende strøm af hver af regnbuen 

farver. Men jeg kunne ikke sige fra hvilken bæger eller i hvilken bæger bækken 

flød. 

 

I stor ærefrygt jeg forstod, at jeg var nær de ultimative 

mysterier, hvorfra der ikke er nogen vej tilbage. Jeg så på 

englen, på hans symboler, hans bægre, regnbuestrømmen 

mellem bægrene, - og mit menneskelige hjerte skælvede af 

frygt og mit menneskelige sind krympede sig angst og 

mangel på forståelse. 

 

”Ja”, sagde stemmen, "dette er et mysterium, der er afsløret 

ved indvielsen. 'Indvielse' er ganske enkelt det afslørende 

for dette mysterium i sjælen. Eneboeren modtager lygten, 

kappen og staven, så han kan bære lyset af dette 

mysterium. 

 

"Men du kom her sandsynligvis uforberedt. Se derfor og lyt og prøv at forstå, for 

nu er forståelse din eneste frelse. Den, der nærmer sig mysteriet uden fuldstændig 

forståelse, vil være fortabt. 

 

”Navnet på englen er Tid. Cirklen på hans pande er et symbolet på evighed og liv. 

Hvert liv er en cirkel der vender tilbage til det samme punkt hvor det begyndte. 

Døden er en venden tilbage til fødslen. Og fra ét punkt til et andet på omkredsen af 

en cirkel er afstanden altid den samme, og jo længere det er fra et punkt, jo 

nærmere vil det være at det andet. 

 

”Evigheden er en slange, der forfølger sin hale, men som aldrig fange den. 

 

”Et af englens bægre holder på fortiden, det anden er fremtiden. Regnbuen der 

strømmer mellem bægrene er det nuværende. Du kan se, at det flyder begge veje. 

 

”Dette er Tiden i sit mest uforståelige aspekt. 
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Menneskene tror, at alt flyder konstant i én retning. De ser ikke, at alt konstant 

mødes og at Tiden er et væld af roterende cirkler. Forstå dette mysterium og lære at 

skelne de modsatte strømninger i regnbuens strøm af nutiden. 

”Symbolet på den hellige bog om Tarot på englens bryst er symbolet på det 

gensidige forhold mellem Gud, Menneske og Universet. Trigonen er Gud, åndens 

verden og ideernes verden. Punktet i trigonen er sjælen i mennesket. Kvadratet er 

den synlige verden. 

 

”Menneskets bevidsthed er den gnist af guddommelighed, et punkt i ånd trigon. 

Derfor er hele kvadratet af det synlige univers lig med det punkt i trigonen. 

 

”Åndens verden er trigonen med de enogtyve tegn i Tarot. Kvadratet repræsenterer 

ild, luft, vand og jord, og symboliserer dermed verden. 

 

”Alt dette, i formen af de fire symboler, er i Narrens vadsæk, og han er derfor selv 

et punkt i en trigonen. Derfor indeholder et punkt uden dimension et uendeligt 

kvadrat”. 
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Skæbnehjulet (10) og Døden (13) 

 
Jeg gik der ud ad, opslugt i dybe tanker, og forsøgte at forstå 

visionen om Englen. Og pludselig, da jeg løftede mit hoved, 

så jeg midt i himlen en stor, roterende cirkel dækket med 

kabbalistiske bogstaver og symboler. Cirklen drejede med 

enorm hastighed og omkring det, faldende ned og flyvende 

op, symbolske figurer af slangen og hunden der drejede det; 

over det sad en fast sfinks. 

 

I skyerne, på en fjerdedel af himlen så jeg de fire 

apokalyptisk væsener, den ene med ansigtet af en løve, en 

anden med ansigtet af en tyr, den tredje med et ansigt af en 

ørn, og den fjerde med ansigtet af en tyr. Og hver af dem 

læste en åben bog. 

 

Og jeg hørte stemmerne fra Zarathustras bæster:  

 

”Alt forgår, alt vender tilbage,” - livets hjul drejer hele tiden. Alt dør, alt blomstrer 

igen – eksistens år kører evigt. 

 

”Alt svinder bort, alt lever igen, det samme hus for eksistens bygger hele tiden. Alt 

adskilles, alt mødes igen, ringen af eksistens er altid tro mod sig selv. 

 

”Eksistens begynder i hvert øjeblik. Rundt omkring ethvert ”her” drejer et ”der”. 

Midten er overalt. Evigheden vej er en bue.” 

 

Døden 

Trættet ved blinkene fra Skæbnehjulets lyn, jeg sank til jorden og lukkede mine 

øjne. Men det forekom mig, at Hjulet blev ved med at dreje sig foran mig, og de 

fire væsener fortsat sad i skyerne og læste deres bøger. 

 

Pludseligt så jeg, da jeg åbnede mine øjne, en gigantisk rytter på en hvid hest, 

klædt i sort rustning med en sort hjelm og sort fane. Et skelet ansigt kiggede ud 

under hjelmen. Én knoklede hånd holdt en stor, sort, roligt blafrende banner, og det 

andet holdt i et sort seletøj udsmykket med kranier og knogler. 
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Og, hvor end den hvide hest gik, fulgte nat og død og blomster visnede, bladene 

hang, jorden dækkede sig med et hvidt ligklæde, kirkegårde dukkede op, tårne, 

slotte og byer blev ødelagt. 

 

Konger i fuld pragt og berømmelse og magt magt, smukke 

kvinder elsket og kærlige, ypperstepræster indsatte af Gud, 

uskyldige børn - alle faldt på knæ foran ham, da de så den 

hvide hest, strakte hænderne i vildfarelse og fortvivlelse, og 

faldt for ikke at rejse ikke mere. I det fjerne, bag to tårne, 

sank solen. 

 

En dødelig kolde indhyllede mig. Hestens tunge hove syntes 

at træde på mit bryst, og jeg følte verden synke ned i en 

afgrund. 

 

Men på én gang syntes noget velkendt, men svagt synligt og 

hørligt, at komme fra hestens udmålte trin. Et øjeblik senere hørte jeg i hans skridt 

Skæbnehjulets bevægelse! 

 

En oplysning faldt mig ind, og ved at se på den vigende rytter og den nedadgående 

sol, forstod jeg, at livets vej består af Dødens hests trin. 

 

Solen synker på et tidspunkt og stiger på et andet. Hvert øjeblik af sin bevægelse er 

en nedstigning på et tidspunkt, og en opstigning på et anden. Jeg forstod, at det 

stiger mens den synker, og synker mens den stiger, og at livet ved at fødes, dør, og 

at dø fødes. 

 

”Ja,” sagde stemmen. Solen tænker ikke på sin nedgang, og kommer op. Hvad 

kender den til jorden, til menneskers komme og gåen? Den går sin egen vej, med 

sine egne kredsløb, rundt om et ukendt Centrum. Liv, død, stigende og faldende - 

ved du ikke, at alle disse ting er tanker og drømme og Narrens frygt”? 



 

36 

 

Retfærdighed (11) og Den hængte mand (12) 
 

Da jeg besad nøglerne, havde læst bogen og forstået 

symbolerne, var det mig tilladt at løfte tæppet af Templet og 

træde ind i dets allerhelligste. Og der så jeg en Kvinde med 

en krone af guld og en lilla kappe. Hun holdt et sværd i den 

ene hånd og en vægt i den anden. Jeg skælvede af æresfrygt 

over hendes udseende, som var dyb og mystisk, og tiltrak 

mig lig en afgrund. 

 

”Du ser Sandheden," sagde stemmen. På disse vægtskåle 

vejes alt. Dette sværd er altid hævet for retfærdigheden og 

intet kan undslippe det. 

 

”Men hvorfor lukker du dine øjne for vægten og sværdet? De vil fjerne de sidste 

illusioner. Hvordan kunne du leve på jorden uden disse illusioner? 

 

”Du ønskede at se sandheden og nu kan du se den! Men husk hvad der sker med 

den dødelige som ser en Gudinde!" 

 

Den hængte mand 

Og da så jeg et menneske i forfærdelige lidelser, hænge ved 

det ene ben, med hovedet nedad, til et højt træ. Og jeg hørte 

stemmen:  

 

”Se! Dette er et menneske der så Sandheden. Lidelse 

afventer mennesket på jorden, som finder vej til evigheden 

og til forståelsen af Uendeligheden. 

 

”Han er stadig et menneske, men han ved allerede meget af 

det der er utilgængelige, selv for Guderne. Og det som ikke 

kan sammenlignes af det små og det store i hans sjæl udgør 

hans smerte og hans Golgatha. 

 

”I hans egen sjæl vises galgen, hvor han hænger i lidelse, og føler at han rent 

faktisk vender omvendt. 

 

”Han valgte denne måde selv. 
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”For han gik en lang vej fra prøvelse til prøvelse, fra indvielse til indvielse gennem 

fiaskoer og fald. 

 

”Og nu har han fundet Sandheden og kender sig selv. 

 

”Han ved, at det er ham, der står foran et alter med de magiske symboler, og når fra 

jorden til himlen; at han også har gået på en støvet vej under en brændende sol til 

en afgrund, hvor en krokodille venter ham; at han dvæler med sin kammerat i mage 

i skyggen af en velsignelse ånd; at han er lænket til en sort terning i skyggen af 

svig; at han står som en sejrherre efter et øjeblik i en illusorisk vogn trukket af 

sfinkser; og at med en lygte i det skarpe solskin, søger han efter Sandhed i en 

ørken. 

 

”Nu har han fundet Hende.” 

 


