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Alle er velkomne til at indsende bidrag til Kunda*Linien om de temaer, som vi kredser om og søger 
at finde en fællesnævner for: udviklingskriser, spiritualitet, biologisk evolution, dybdepsykologi, 
netværksdannelse, psykiatri, esoterisk menneskeforståelse, religiøsitet, mytologi, seksualitet og 
bevidsthed. Vi garanterer dog ikke, at alle indlæg trykkes. Indlæggene spejler skribentens 
holdninger, ikke nødvendigvis foreningens eller redaktionens. Personlige beretninger, 
interviews, anmeldelser af bøger mm. er meget velkomne! Send helst materialet elektronisk! 
Oplag nr. 54: 120 eks. Deadline, nr. 55: 20. september 
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nået at blive annonceret i bladet. Vi har også oprettet en intern diskussionsgruppe på nettet. 
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Retningslinier ved henvendelse til kontaktpersonerne: 
 

- Da kontaktpersonerne har forskellige personlige indfaldsvinkler og holdninger til Kundalini, kan 
det være en ide at kontakte flere. 
 

- Kontaktpersonerne er ikke terapeuter for dem som henvender sig, men stiller sig til rådighed med 
støtte, lyttende ører og henvisninger. 
 

- Kontakten er gratis og tilbydes af et godt hjerte, så vær opmærksom på, at den ikke udvikler til 
en belastning for nogen af parterne. 
 

- Alle der ringer bedes respektere, hvis kontaktpersonen i det givne øjeblik ikke har overskud til 
længere samtaler eller tunge problemer. 
 

- Kontaktpersonerne kan give generelle råd om personlige og behandlingsmæssige strategier i 
forbindelse med kriser, men skal ikke reklamere for bestemte behandlingstilbud. 

  



Okkulte reptiler 
 

Kundalini? – Åh det er den der slange, ikkesandt! 
– Omtrent sådan har jeg et par gange overhørt 
eller selv været involveret i ordvekslinger. 
Man kan glæde sig over den voksende 
bevidsthed om kundalini, som vidner om, at 
vores arbejde bærer frugt. Samtidig kan man 
ærgre sig lidt, når det synes som om, man 
bidrager til mytedannelse, for man kan jo ikke 
forvente, at alle skal søge til bunds i, hvad 
”det-der-med-slangen” egentlig dækker over. 
Og det tager sikkert et stykke tid – et par liv 
eller tre – at få klarhed over, hvornår det er 
relevant at tale i myternes billeder, og hvornår 
vi skal arbejde på at udvikle vores forståelse af 
dybdepsykologiske mønstre og om det eventuelt 
giver mening at inddrage egentlige ”esoteriske” 
eller okkulte forestillinger. Der er næppe tvivl 
om, at det sind, som er modtagelig for 
myternes billeder, og føler sig draget af okkulte 
forklaringsmodeller, meget let kan invaderes af 
usammenhængende forestillinger, som gør det 
svært at finde jordforbindelse. De dybde-
psykologiske fortolkninger har her en vigtig 
rolle. 
Samtidig er det vigtigt at få klarlagt, hvor godt 
den mytologiske arv, eller i hvert fald de 
mytologiserende tendenser trods alt sidder fast. 
Når man ser, hvor meget af den mest moderne 
it som sættes ind på at skabe mytologiske 
verdener at flygte ind i eller få stimuleret sin 
fantasi med, er det klart, at det ikke er en 
oplevelsesdimension og betragtningsmåde, som 
vi bare vokser fra! 
Derfor har vi de seneste par numre taget en fat 
på flere – primært østlige – traditioner, hvor 
dragen eller slangen spiller en vigtig rolle, og 
der venter endnu lidt materiale fra de 
righoldige kilder om kinesiske drager. I en OL-
tid er det vel ganske passende at få belyst disse 
sider af folkesjælen i jordens folkerigeste land… 
og nok så passende at vi denne gang får snuset 
lidt til dragerne fra den tibetanske tradition.  
Redaktøren har siden tidlig barndom været en 
af den slags, hvis fantasi får vinger i det 
leksikalske, så med en tekst, som den der er 
oversat her om Nagaerne i Kashmir og omegn, 
kan den første gennemlæsning lokke med 
ukendte horisonter og nye klange. Men ved 
næste skridt, nemlig at dele disse anelser ved 
oversættelse, bliver det klart, at teksten også 
er en sprogligt temmelig håbløs sammenstilling 
af fakta, stednavne og mytiske væsener uden 
nogen egentlig refleksion over sammen-
hængene. Jeg håber, at læseren selv, med den 
altid forny-bare undren, kan tilføje dette aspekt 

og måske finde den mening der ligger gemt i det 
meget ladede billede af slangen som naturkraft 
og ”åndeligt væsen”. Lad os sammen stille de 
spørgsmål, som kan belyse det billede på en 
meningsfuld og konstruktiv måde! 
 

”Øst er øst og vest er vest”, skrev Kipling, ”og 
de to kan ej forenes.” Noget af det mest 
karakteristiske for de østlige kulturer til forskel 
fra de vestlige kulturer er netop forholdet til 
slangen. I dette nummer bringes også et kort 
uddrag af en tekst om Simon Mager, skrevet af 
den kristen lærde, Erik Langkjer. Det er meget 
vidende skrevet, men jeg synes nu ikke, at den 
omfattende indsigt har hjulpet forfatteren til at 
slippe den tendentiøse drift i disse kredse efter 
at finde afsporinger hos ”de andre”, da man jo 
selv repræsenterer det gode(?) … og dermed 
afskærer sig fra en dybere undersøgelse af den 
sammenhæng, som virkelig er vigtig: om 
driftens forløsning må sætte sanseligt og 
religiøst lige så uigenkaldeligt op overfor 
hinanden som øst og vest?  
Fra et højere eller dybere perspektiv er 
distinktionen øst-vest i højeste grad relativ: hvis 
du bliver ved at flyve mod vest, kommer du til 
øst!  
For mennesker med kundalini inde på livet er 
det ikke bare en tankeleg, at der i sidste ende 
måske ikke er så skarpt et skel mellem 
sanselighed og det religiøse heller… og det er 
trods alt kun færreste af dem, der - så vidt jeg 
har erfaret - er fanget i navlebeskuende gøren-
sig-Gud-lig eller bilder sig ind, at det en 
alternativ religiøsitet er en selvspejlende dans 
på roser. 
 

MØDER 
Det har længe været påtrængende at få stablet 
et møde på benene, hvor kontaktpersoner og 
alle som er interesserede i foreningens virke 
kan finde sammen om at få styr på skuden, 
lægge kurs og skabe visioner.  
I løbet af september-oktober finder et sådant 
møde sted i København, hvor vi håber at kunne 
lokke flere af jyderne over.  
Mødet vil blive annonceret via mail-listen, 
ligesom de første ordinære åbne møder i 
efterårssæsonen i Tårnstudiet.  
Der er åben for forslag, oplæg og spørgsmål: 
Skye, 20 97 07 01 
 

Net-gruppe 
Siden maj har Kundalini Netværk haft en gruppe 
på nettet, hvor alle er velkomne til at deltage i 
de spændende diskussioner. Der findes allerede 
meget materiale der. Meld dig til via mail til 
skye.lofvander@gmail.com  



Hamskifte!?       /Susanne Rasmussen 
 

Efter i lange trange år at have kæmpet med 
slanger: snoet om min krop/hals, bærende dem 
på armene, holdt fast om deres hoveder med 
mine hænder og trampet på slangekroppe til de 
forvandler sig (eller jeg mig??), har jeg måske 
efter denne nat, et billede på forvandling... 
Altså hermed en prøve på ALKYMI I DRØMMENE!! 
 

19. april 2007: 
Jeg er i en lade med et høloft i midten. 
Nedefra kan jeg se, at i venstre side af høloftet 
ligger hø. Jeg vil gerne en tur op i høet... Der 
står en stige. Så er jeg oppe, står der "ansigt til 
ansigt" med en kæmpe stor hvid drage/slange. 
Den ligger i høet... fylder hele venstre side af 
høloftet. 30cm fra mit ansigt er den. Smuk-hvid-
stor og hård (rullet sammen 3 gange 4 meter), 
ikke lige til at flytte! 
Da jeg er ved at vågne, ser jeg, at min venstre 
hånds negle bliver til kløer. Jeg sætter kløerne i 
dragens/slangens kløer med følelsen af at tage 
kampen op!!! 
 

 
  

August 2007: 
Noget af mig står i solen og fodrer et "skelet" af 
en stor drage/slange. Den spiser af min hånd (er 
blevet håndtam...) Nedenunder mig i en kløft 
står en anden del af mig og trykker 
sig ind til skræntens væg, bange for at blive 
set/ opdaget. 

 30. juli 2008: 
Jeg er nede i indgangen til et stort hus der 
ligger til venstre (kommet ned oppefra). I 
indgangen er en lille port på tværs... 
Jeg står og ser til højre, ser slangen komme 
glidende, en meget stor hudfarvet drage/ 
slange. Den glider i et spor, dens spor, som 
passerer gennem den lille port ved ind-
/opgangen, hvor jeg står. 
Jeg er lidt betænkelig ved dens størrelse og på 
hvordan jeg skal forholde mig. Da den nærmer 
sig, ser jeg, at kun skindet og hovedet er 
genkendeligt, men bare lagt hen over en 
substans, der før var slangen/ dragens indmad 
(indhold) og nu er forvandlet til...? 
Jeg fjerner skindet. Det, der før var krops-
indholdet, er nu blevet til store mængder 
silke og uldfibre, som ligger udbredt i hele 
slangen/dragens længde. 
Jeg står og høster (som man gør, hvis det var 
hø) og høster i den lille port... 
  

... og bagefter, skal der stå noget der??? Der er 
mange forskellige lag i disse drømme. Jeg 
håber, at de også giver mening for folk, der 
ikke kender mig!?? 
 

 
 

… måske er det skudt lidt ved siden af, men 
redaktøren faldt kort før bladets trykning det 
gode gamle folkeeventyr om kong Lindorm – 
hvor også ovenstående illustrationer kommer 
fra – og kunne ikke dy sig! Under alle 
omstændigheder godt med noget hjemligt midt 
i alle kineserierne! 



Kong Lindorm 
Det var engang en konge, som havde en dejlig 
dronning. Den tid, de havde bryllup og gik i seng 
den første nat, stod der ingenting skrevet på 
deres seng. Men da de 5 stod op om morgenen, 
så de til deres forfærdelse, at der stod skrevet 
på sengen, at de ikke skulle få nogen børn 
sammen. Det blev kongen meget bedrøvet over, 
og dronningen endnu mere. Ofte gik hun for sig 
selv ud i skoven og var meget ked af det. Hun 
syntes, det var så tungt, at de ingen arving 
skulle få til deres rige. 
En dag, da hun således gik i dybe tanker, mødte 
hun en gammel kælling, der spurgte, hvad det 
var, dronningen var så ked af. Dronningen så op 
og sagde: »Det nytter ikke noget at sige dig det, 
for det er en ting, som du ikke kan hjælpe mig 
med.« 
»Å, hvad, sagde den gamle, »sig du det kun; det 
kunne da hænde, jeg fik held til at hjælpe 
dig!« 
»Ja, det var ikke for det,« sagde dronningen. 
Hun kunne da også godt sige det. Og så fortalte 
hun, hvad der stod skrevet på hendes seng efter 
bryllupsnatten, at de ingen børn skulle få. Det 
var det, hun var ked af. 
Ja, det mente kællingen jo nok, hun kunne råde 
hende om, så hun kunne få børn. I aften, når 
solen gik ned, skulle hun tage et lille hankekar 
og sætte det med bunden i vejret i det 
nordvestre hjørne af haven. Og i morgen tidlig, 
når solen stod op, skulle hun se efter, hvad der 
var under det. Da ville der være to roser, en 
rød og en hvid. Tog hun den røde og spiste, ville 
det blive en dreng; men tog hun den hvide, ville 
det blive en pige. Men hun måtte ikke tage dem 
begge to. 
Dronningen gik så hjem og gjorde, som den 
gamle havde sagt. Og om morgenen, da solen 
stod op, skyndte hun sig ned i haven og så under 
hankekarret. Der stod da de to roser, en rød og 
en hvid. Det lyste så kønt af dem, og det 
duftede så godt af dem. Men hvilken skulle hun 
nu spise? Tog hun den røde, og det blev en 
dreng, kunne han komme i krigen og blive slået 
ihjel, og så havde hun alligevel ingen børn. 
Derfor ville hun hellere spise den hvide. Så blev 
det en pige, og hun kunne blive hjemme hos 
dem og siden blive gift og få et andet 
kongerige. 
Derfor spiste hun den hvide rose. Men da den 
smagte så dejligt, kunne hun ikke lade være 
med også at spise den røde. For hun tænkte ved 
sig selv, at skulle hun nu få tvillinger, gik det 
vel heller ikke værre. 
 

Nu traf det sig. at kongen skulle i krig. Og det 
var hun jo ulykkelig over. Men kort tid efter 
mærkede hun, at hun var frugtsommelig, og det 
skyndte hun sig at skrive til kongen, som blev 
meget glad. 
 

Da nu tidens fylde kom, fødte hun en lindorm. 
Så snart han var født, forsvandt han i lyngrisene 
i bunden af alkovesengen, og ingen så, hvor han 
blev af. Senere på dagen fødte dronningen en 
dreng, og så blev der ikke talt mere om 
lindormen. 
 

Da kongen kom hjem fra krigen, var han meget 
glad for prinsen, der var født ham, og alt var 
lykke og glæde, indtil den dag kom, da prinsen 
var blevet så stor, at han skulle giftes. Der blev 
spændt seks heste for en kongelig vogn, og så 
drog prinsen ud for at finde en prinsesse, der 
var fin nok til ham. 
Men ved den første korsvej, vognen kom til, var 
vejen spærret, for der lå en mægtig lindorm 
midt på vejen med opspilet gab, og den råbte:  
»Giv mig en brud, før du får en!«  
Og så måtte den kongelige vogn jo vende om og 
forsøge at komme frem ad en anden vej. Men 
aldrig så snart var de kommet til en ny korsvej, 
så lå lindormen også dér, og den sagde:  
»Giv mig en brud, før du får en!« 
Nu var der ikke andet at gøre: prinsen måtte 
vende hjem til slottet igen uden at kunne 
komme til fremmede riger og søge sig en 
prinsesse. Og hans moder dronningen måtte 
bekende, hvorledes hun havde spist både den 
hvide og den røde rose og havde født en lindorm 
til verden. 
Og så måtte kongen se at skaffe lindormen en 
brud, før der kunne blive tale om, at hans yngre 
broder kunne gifte sig. Kongen skrev så til et 
fremmed land om en brud til sin søn, og der 
kom en dejlig prinsesse. Hun syntes jo nok, det 
var underligt, at hun ikke kunne få den at se, 
hun skulle giftes med, før de kom ind i salen, 
hvor de skulle vies. Da kom lindormen og stod 
ved siden af hende. Bryllupsdagen fik ende, og 
om aftenen blev de ført til brudekammeret. 
Men da man næste morgen så ind i kammeret, 
var der helt blodigt, og lindormen lå der alene, 
for han havde splittet hende ad. 
 

Så gik der nogen tid, og prinsen ville igen ud at 
søge sig en brud. Han kørte af sted i en kongelig 
vogn med seks heste for. Men da de kom til den 
første korsvej, lå lindormen der igen med 
opspilet gab og sagde: 
»Giv mig en brud, før du får en!«  
Vognen måtte atter vende om, og de var lige 
vidt. 



Kongen skrev så til mange kongeriger, om der 
var nogen prinsesse, som ville have kongens 
søn. På ny kom der en prinsesse, denne gang 
endnu mere langvejs fra end deri første. Hun fik 
heller ikke sin brudgom at se, for hun kom ind i 
den sal, hvor de skulle vies. Og da var det 
lindormen, der stod ved hendes side. Om 
aftenen blev de ført til brudekammeret begge 
to, men om morgenen var kun lindormen der, 
og kammeret var helt blodigt. 
 

Da prinsen tredje gang drog ud, kom han heller 
ikke denne gang længere end til den første 
korsvej. Igen lå lindormen der med opspilet gab 
og forlangte en brud. På ny måtte prinsen vende 
om og sige til kongen, at han måtte sørge for en 
brud til hans ældre broder. 
»Ja, nu ved jeg snart ikke en udvej mere«, 
sagde kongen. »To mægtige konger har jeg 
gjort mig uvenner med, da deres døtre kom her 
som brud. Hvorfra skal jeg dog skaffe den 
tredje?« Og kongen var meget bedrøvet. 
 

Ude i skoven lå et lille hus. Der boede kongens 
fårehyrde, som var en gammel mand og havde 
en eneste datter. Ham gik kongen ud til og 
sagde:  
»Hør, min gode mand, du får lade mig få din 
datter til min søn!«  
»Å nej,« sagde den gamle, »det kan jeg da ikke 
gøre. For det første har jeg kun det ene barn til 
at forsørge mig i min alderdom, og for det 
andet synes jeg, det er synd for hende. For når 
han ikke ville skåne så dejlige prinsesser, så 
skåner han heller ikke hende!« 
Men der var ingen vej udenom. Kongen ville 
have det, og den gamle måtte finde sig i det. 
Han går så ind og fortæller sin datter det. Hun 
blev meget ked af, at hun skulle gives til 
lindormen, og i dybe tanker gik hun ud i skoven 
for at plukke vilde bær og æbler. Der mødte 
hun en gammel kælling, som også var i skoven 
for at plukke vilde bær og æbler. Hun var i rødt 
skørt og blå trøje.  
»Hvad er det, du er så ked af?« spurgte hun. 
»Ja, jeg kan nok have grund til at være ked af 
det,« sagde hun. »Men det nytter ikke at sige 
dig det, for det er en ting, som du ikke kan 
hjælpe mig med.« 
»Å, hvad«, sagde den gamle, »sig du det kun. 
Det kunne da hænde, jeg kunne hjælpe dig!« 
»Ja, det er sådan, at jeg skal giftes med 
kongens søn, og han er en lindorm. Han har 
splittet to prinsesser ad, og nu ved jeg, han 
også vil splitte mig ad.« 
»Å, det er der vel råd for, hvis du ellers vil 
gøre, som jeg siger!« sagde den gamle.  

Jo, det ville hun da. 
»Når du nu skal til at stå for præsten med ham, 
og du ved, du skal ind i kammeret med ham, så 
skal du have ti særke på; og har du ikke så 
mange, må du låne dem. Når I så skal ind i 
kammeret, skal du forlange en balje lud og en 
balje sødmælk og så mange ris, som en karl kan 
bære i favnen. Og det skal du sætte ind i 
kammeret. Så snart I er kommet ind, byder han 
dig at skyde din særk af. Men så skal du byde 
ham at skyde hammen af. Sådan bliver han ved 
at sige til dig og du til ham, indtil han er 
kommet al de ni hamme og du af de ni særke. 
Så har han ikke flere hamme, men du har stadig 
en særk på. Så skal du tage fat om ham. Nu er 
han ikke andet end en blodig kødklump. Og du 
skal dyppe risene i lud og piske ham, så længe 
du synes, han kan hænge 
sammen. Bagefter skal du vaske ham i 
sødmælken, svøbe ham i de ni særke og lægge 
ham i dine arme. Men når I har lagt jer, skal du 
sørge for at falde i søvn, selv om det er aldrig 
så lidt.« 
Hun takkede den gamle, men sagde, at hun var 
bange alligevel. For det var slemt at skulle have 
med et så grusomt dyr at gøre. 
 

 
 



Så kom bryllupsdagen, og de kom fra slottet og 
hentede hende og skulle pynte hende til brud. 
Hun bad, at de ville skaffe hende ti hvide 
særke, som aldrig havde været brugt før. 
Derefter kom hun ind i salen, og lindormen kom 
skridende og stod ved siden af, og så blev de 
viet. Men da det blev aften, og de skulle ind i 
kammeret, forlangte hun en balje lud og en 
balje sødmælk og så mange ris, som en karl 
kunne bære i favnen. Det syntes folkene på 
slottet var noget bondetossesludder og sære 
indbildninger: men kongen sagde, at hun skulle 
have, hvad hun forlangte. Da de så var fulgt til 
brudekammeret, og døren var lukket, sagde han 
til hende: »Skøn jomfru, skyd en særk!«  
»Kong Lindorm, skyd en ham!« sagde hun.  
»Det har ingen budt mig før,« sagde han. 
»Nej, men det byder jeg dig nu.« 
Dermed begyndte lindormen at vånde og klage 
sig, og den vred og skød sin ormekrop, indtil der 
lå en lang ormeham på gulvet. 
»Skøn jomfru, skyd en særk!« sagde han igen. 
»Kong Lindorm, skyd en ham!« sagde hun. 
»Det har ingen budt mig!« sagde han. 
»Nej, men det byder jeg dig nu.« 
Således blev de ved, til han var kommet af med 
de ni hamme og hun med de ni særke. Men da 
var lindormen ikke andet end en stor klump 
kød, der lå på gulvet og knap kunne røre sig, og 
blodet løb af ham. Da fattede hun mod, greb 
risene og dyppede dem i lud og piskede ham så 
kraftigt. hun kunne, til der kun var stumper 
tilbage af risene. Derefter vaskede hun ham i 
sødmælken, svøbte ham i de ni særke og slæbte 
ham hen i sengen, hvor hun lagde ham i sine 
arme. Det varede længe, før hun kunne sove. 
Men til sidst faldt hun da i søvn. 
 

Næste morgen tidligt kiggede kongen ind 
gennem nøglehullet for at se, hvad der var 
blevet af pigen. Ind turde han ikke gå. Men da 
han ikke kunne se blodspor, lindede han på 
døren og kiggede gennem sprækken. Og dér lå 
pigen i sengen, sund og hel, og ved siden af 
hende lå den dejligste kongesøn. Og hun sagde:  
»Kom kun ind! Det står godt til.« 
Kongen kom ind og blev så glad. Han hentede 
dronningen og alle de andre, og der blev sådan 
en lykønskning over den brudeseng, at der 
aldrig havde været noget lignende. Så kom de 
op og hen i et andet kammer for at blive klædt 
på, for det kammer så jo ikke så godt ud. Og 
der blev holdt bryllup på ny med glæde og 
fornøjelse, og kongen og dronningen holdt så 
meget af hende, og de vidste ikke alt det gode, 
de skulle gøre hende, fordi hun havde frelst 
ham. 

 

Lindormen omkring Høje Taastrup Kirke  

Et vandresagn beretter, at en lindorm engang lagde 

sig omkring kirken med halen ved kvindernes 

indgang mod nord og gabet ved mændenes indgang 

mod syd. så ingen kunne komme ind i kirken De 

gæve landsbykvinder tog nu kampen op og 

opfostrede en tyrekalv med fløde. Da der var gået 

tre år førte fire unge piger, klædt i hvidt, tyren op 

til lindormen, der hurtigt blev dræbt. Beboerne 

kunne nu atter komme i kirke.  

 

Falster har en lindorm i Fribrødredalen ved 
Stubbekøbing, Møn har en i Kongsbjerg ved 
Fanefjord Skov. Den vandrede mellem to høje, og 
der vokser ikke græs. 
Præsten ville engang mane den, men kunne ikke; for 
den værner landet. Der er tale om en anden lindorm 
på Langø i Ulvsund, den skulle bønderne have drevet 
bort med stenkast. Det lyder ikke som vanligt! 



C. G. Jungs indføring til Hui Ming Ching 
”Hemmeligheden ved den Gyldne Blomst” 
Oversat af Thomas Valentin Bloom. 
Fortsat fra tidligere numre. 
 

Grundbegreberne 
A. TAO 
 

Det gevaldige problem med at tolke denne og 
lignende tekster om til den europæiske psyke 
består i, at den kinesiske forfatter altid 
begynder med det centrale, det vi ville betegne 
som toppen, målet eller den dybeste og 
endelige indsigt, altså noget i den grad 
krævende, at et menneske med et kritisk 
intellekt får følelsen af at føre sig frem med 
enten latterlig arrogance eller ren og skær 
nonsens, om han skulle vove sig ud i en 
intellektuel diskurs om Østens største ånders 
mest subtile psykiske indsigt. Teksten begynder 
således med: ”Det i sig selv værende kaldes 
Tao.” Og Hui Ming Ching indledes med ordene: 
”Den mest subtile hemmelighed i Tao er det 
menneskelige væsen og livet.” 
 

Det er karakteristisk for den vesterlandske 
psyke, at den helt savner et begreb for Tao. Det 
kinesiske skrifttegn for Tao er sammensat af 
tegnene for ’hoved’ og tegnet for ’at gå’. 
Wilhelm oversætter Tao med ’sind’. Andre 
oversætter det med ’vej’, med ’forsyn’ og 
endog, som jesuitterne, med ’Gud’. Det viser 
usikkerheden. ’Hoved’ burde betyde bevidst-
heden (hovedet er jo også ’sædet for 
himmellyset’). Det ’at gå’, at tilbagelægge en 
vej. Meningen ville således være: ’at gå 
bevidst’ eller ’bevidst vej’. Det stemmer 
overens med, at ’himmelens lys’, der som 
’himmelens hjerte’ ’bor imellem øjnene’, bliver 
anvendt synonymt med Tao. Det menneskelige 
væsen og livet er indholdet i himlens lys, og er 
ifølge Liu Hua Yang Taos vigtigste 
hemmelighed. Herfra er ’lyset’ symbolsk 
ækvivalent med bevidstheden, og bevidst-
hedens væsen bliver udtrykt med lysets 
analogier. Hui Ming Ching indledes med 
linjerne: 
 

 

Vil du virkeliggøre diamantkroppen uden udstrømning. 
Da yp med omhu livets og bevidsthedens rødder, 
bring lys over det lyksalige land, 

der bestandigt nærmer sig, 
og lad altid dit sande jeg dvæle dér i løn. 
 

 

Disse linjer indeholder en slags alkymistisk 
anvisning, en metode eller en vej til at 
frembringe ’diamantkroppen’, hvilken også 
fremgår af teksten. Hertil er der brug for en 
forøgelse af bevidstheden, så der ’bringes lys’ 

til åndens bolig. Men ikke kun af bevidstheden, 
livet skal også intensiveres. I forening resulterer 
de to dele i et ’bevidst liv’. Ifølge Hui Ming 
Ching kendte de gamle vismænd til at ophæve 
skellet imellem bevidstheden og livet, fordi de 
dyrkede begge dele. På den måde bliver ’sheli, 
det udødelige legeme, smeltet ud’, og på den 
måde bliver ’det store Tao indfriet’. 
 

Hvis vi opfatter Tao som en metode eller en 
bevidst vej, der skal forene det delte, så burde 
vi være i nærheden af begrebets psykologiske 
indhold.  I hvert fald kan man dårligt forstå 
noget andet ved adskillelsen imellem 
bevidstheden og livet, end det jeg har 
beskrevet oven over som bevidsthedens vild-
farelse og rodløshed. Uden tvivl handler det 
også om en bevidstgørelse af modsætningerne, 
om en ’omvendelse’ og om en genforening med 
livets ubevidste love, og formålet med denne 
forening er at opnå det bevidste liv, sagt på 
kinesisk: At bringe Tao til veje. 
 

 
 

Den Gnostiske Succotash: En orfisk ceremoniel skål 
dekoreret med seksten nøgne adepter, otte mænd og otte 
kvinder i en cirkel med fødderne i fælles centrum. 
("The Sanctum of the Winged Serpent," Orphic bowl, 200-
300 CE. Joseph Campbell, Creative Mythology, p. 96.) 
 
B. CIRKELBEVÆGELSEN OG MIDTPUNKTET 
 

Foreningen af modsætningerne på et højere 
niveau er, som det allerede er fremhævet, intet 
rationelt forehavende og lige så lidt en 
viljessag, men en psykisk udviklingsproces, der 
udtrykker sig i symboler. Rent historisk er den 
altid blevet skildret af symboler og bliver også i 
den individuelle personlighedsudvikling i dag 
anskueliggjort med symbolske figurer. Dette 
faktum stod klart for mig efter følgende 
iagttagelser: De spontane fantasiprodukter, som 
vi beskæftigede os med oven over, bliver 



uddybet og koncentrerer sig efterhånden om 
abstrakte billeder, der tilsyneladende forestiller 
’principper’, sande gnostiske archai. Da 
fantasierne hovedsageligt kommer til udtryk 
gennem tanker, optræder der intuitive 
formuleringer for de fordunklede love og prin-
cipper, som i starten gerne bliver dramatiseret 
eller personificeret (det vil vi beskæftige os 
med senere). Bliver fantasierne udtrykt gennem 
tegninger, så opstår der symboler, der hoved-
sageligt hører til typen ’mandala’. Mandala 
betyder cirkel, helt nøjagtigt, en magisk cirkel. 
Mandalaer er ikke alene udbredt i hele Østen, 
men findes også i rigt mål i vores middelalder. 
Især den tidlige middelalder er fyldt med 
kristne mandalaer, for det meste med Kristus i 
midten med de fire evangelister eller deres 
symboler i kardinalpunkterne. Denne opfattelse 
er nødvendigvis meget gammel, idet også Horus 
og hans fire sønner blev fremstillet sådan i det 
egyptiske (det vides, at Horus og hans fire 
sønner har nær tilknytning til Kristus og de fire 
evangelister).  
 

 

 

 
 
Senere ser man en klar og højst interessant 
mandala i Jakob Böhmes bog om sjælen. Det 
står her lysende klart, at det drejer sig om et 
psyko-komisk system med et kraftigt, kristent 

islæt. Det kaldes ’det filosofiske øje’ eller 
’visdommens spejl’, hvormed åbenbart menes 
indbegrebet af den hemmelige viden. Det 
består for det meste af en blomster-, kors- eller 
hjulform med en klar bøjning mod firetallet 
(husk på den pythagoræiske tetraktys, 
grundtallet).  
 

 
 

Man finder ligeledes sådanne mandalaer som 
sandtegninger til kultisk brug hos navajo-
indianerne. Det er naturligvis i Østen, man har 
de skønneste mandalaer, især i den tibetanske 
buddhisme. Tekstens symboler træder frem i 
disse mandalaer. Jeg har også fundet 
mandalategninger lavet af mentalt syge, og det 
endda af personer, der bestemt ikke har den 
mindste anelse om sammenhænge af berørte 
art. 
 

 
Mayaernes kosmologiske mandala 

 



Jeg observerede eksempelvis blandt mine 
patienter, kvinder, der ikke tegnede, men 
dansede mandalaer. Den slags betegnes i Indien 
som mandala nritya = mandala-dans. Dansen 
figurerer den samme betydning som 
tegningerne. Patienterne kan ikke selv fortælle 
meget om de symbolske betydninger i manda-
laerne, men de er fascineret af dem og oplever 
dem på en eller anden måde udtryks- og 
virkningsfulde, hvad angår deres egen sjælelige 
tilstand.   
  

Teksten lover, at ’afsløre hemmeligheden om 
den store enhed i den gyldne blomst’. Den 
gyldne blomst er lyset, og himmelens lys er Tao. 
Den gyldne blomst er et mandalasymbol, som 
jeg allerede ofte er stødt på hos mine 
patienter. De bliver tegnet set enten fra oven, 
altså som et regelmæssigt geometrisk 
ornament, eller også set som en blomst, der 
vokser på en plante. Som oftest er planten et 
billede i lysende, ildfulde farver, der vokser ud 
af et underliggende mørke og øverst bærer en 
lysende blomst (akkurat tilsvarende juletræets 
symbol). I en sådan tegning kommer oprindelsen 
af den gyldne blomst også til udtryk, for ifølge 
Hui Ming Ching er ’det spirende kim’ intet 
mindre end det ’gule palads’, det ’himmelske 
hjerte’, ’livets terrasse’, den ’ det én fod store 
hus med den én tomme store mark’, ’purpur-
salen i jadebyen’, det ’dunkle pas’, det 
’tidligere himmelrum’, ’drageslottet på 
havbunden’. Den kaldes også for ’bjergenes 
snegrænse’, ’urpasset’, ’riget af den dybeste 
glæde’, det ’grænseløse land’ og ’alteret, 
hvorpå bevidstheden og livet skabes’. ”Hvis en 
døende ikke ved, hvor det kim spirer”, siger Hui 
Ming Ching, ”så vil han ikke trods tusinde 
fødsler og titusinder af tidsaldre ikke opdage 
bevidsthedens og livets enhed.” 
 

Begyndelsen, hvor alt endnu er enhed, og som 
derfor fremstår som det højeste mål, ligger på 
havbunden, i det ubevidste mørke. I 
plantekimet er bevidstheden og livet (eller 
’væsen’ og ’liv’ = hsing og ming) stadig en 
’enhed’ og ’helt sammenblandet som gnisterne i 
en smelteovn’. ’I plantens kim er ilden 
herskeren’. ’Alle vise har påbegyndt deres 
arbejde’ ved plantens kim. Læg mærke til 
analogierne til ild. Jeg har kendskab til en 
række europæiske mandalategninger, hvor en 
art tilslørede plantekim flyder om i vand, fra 
dybet trænger der ild ind og frembringer vækst 
i kimet og forårsager dermed dannelsen af en 
stor gylden blomst, der vokser frem af 
plantekimet. 

Denne symbolik refererer til en slags alkymistisk 
renselses- og forædlingsproces; mørket afføder 
lyset, ud af ’blyet i vandets område’ vokser det 
ædle guld, det ubevidste bliver bevidst 
udformet i livs- og vækstprocesser. (En 
fuldkommen analogi hertil er den indiske 
kundaliniyoga). På den vis forløber foreningen 
af bevidstheden og livet. 
 

 
Det er ikke nødvendigvis planten med navnet gylden lotus, 
Musella lasiocarpa, teksten henviser til, men her er den! 

 

Når mine patienter udfærdiger billeder af den 
art, så sker det naturligvis ikke ved suggestion, 
for den slags billeder blev også lavet længe før 
deres betydning eller sammenhæng med de, for 
mig dengang helt fremmedartede, østlige 
teknikker stod klart for mig. Billederne kom helt 
spontant og fra to forskellige udspring. Den ene 
kilde er det ubevidste, som spontant producerer 
fantasier af den art; den anden kilde er livet, 
der, hvis det leves med den største hengivelse, 
fremkalder en fornemmelse af Selvet, det 
individuelle væsen. Sidstnævnte iagttagelse 
kommer til udtryk i tegningen, mens den 
førstnævnte kræver hengivelse i livets forhold. 
For helt i overensstemmelse med den østlige 
opfattelse er mandalasymbolet ikke kun udtryk, 
men også virkning. Det virker tilbage for det 
stammer oprindeligt fra den ”afgrænsende 
cirkel”, fra den ’fortryllede cirkel’, hvis magi 
har holdt liv i utallige folkeskikke. Billedet har 
det erklærede formål at skabe en ”sulcus 
primigenius”, en magisk grænse, omkring 
centeret, templet eller om den inderste 
personligheds temenos [det hellige område], for 
at forhindre ”udstrømning” eller for med 
besværgende midler at modstå distraktionen 
udefra. Brugen af magi er heller ikke andet end 



projektioner af psykiske hændelser, der her 
findes anvendt imod psyken i form af en 
fortryllelse af egen personlighed. Det vil sige at 
føre interessen eller nærmere bevågenheden 
tilbage til et indre, helligt område ved hjælp af 
konkret handling. Området er sjælens 
oprindelse og mål og rummer livets og 
bevidsthedens enhed. Her er den tabte enhed 
at finde. 
 

I samlet enhed udgør de to Tao, som så 
symboliseres af det ”hvide lys” i midtpunktet 
(lige som Bardo Tödol i Den Tibetanske 
Dødebog). Dette lys har bolig i 
”kvadrattommen” eller i ”ansigtet”, det vil sige 
imellem øjnene. Det er afbildningen af det 
”skabende punkt”, en intensitet uden fylde, 
tænkt ind i ’kvadrattommens’ rum, symbolet 
for det udstrakte. Tilsammen udgør de to Tao. 
Væsen (hsing) og bevidsthed (hui) udtrykkes ved 
lysets symbolik og er dermed intensitet, mens 
livet (ming) er ensbetydende med fylde. 
Førstnævnte tager karakter efter yang-
princippet, sidstnævnte efter yin. Den 
ovennævnte mandala af en somnambulistisk 
pige på femten og et halvt år, som jeg 
observerede for tredive år siden, viser i midten 
en ’kilde til livskraft’ uden udstrækning, der 
straks ved sin emanation støder på et modsat 
rumligt princip, i fuldkommen analogi med den 
kinesiske grundide. 
 

 
 

”Afgrænsningen” eller circumambulatio bliver i 
teksten udtrykt med ideen om ”kredsløbet”. 
Kredsløbet er ikke bare en cirkelbevægelse, 
men handler på den ene side om afgrænsningen 
af det hellige område og på den anden side om 
fiksering og koncentration. Solhjulet begynder 
at dreje rundt, det vil sige, at solen får liv og 
starter sin bane. Tao begynder med andre ord 
at virke og overtage føringen. Handling er vendt 
til ikke-handling, hvilket vil sige, at alt peri-
ferisk er underkastet den centrale kommando, 
hvilket igen betyder: ”Bevægelse er et andet 
ord for beherskelse.” Kredsløbet ville i psyko-
logisk forstand betyde ’at gå i cirkler omkring 
sig selv’, hvorved alle sider af ens egen 
personlighed åbenbart bydes op. Lysets og 
mørkets poler bliver bragt i kredsløb, det vil 
sige, at der opstår en vekslen mellem dag og 
nat. ”Det skifter mellem paradisisk lys og 
nattens dybe rædsler” - (J.W. Goethe: Faust: 
Prolog i himmelen).  

I moralsk forstand betyder cirkelbevægelsen 
således også, at vække alle menneskets lyse og 
mørke naturkræfter til live, og dermed alle 
psykologiske modsætninger, af hvilken art de 
end måtte være. Det er ikke andet end 
selverkendelse igennem selvudvikling (’tapas’ 
på sanskrit). En lignende fortidig opfattelse af 
det fuldkomne væsen er det platoniske 
menneske, rundt til alle sider, i hvem også 
kønnene er forenet. 
 

Et af de fineste eksempler på det netop fortalte 
er en beretning ved Edward Maitland, en 
medarbejder af Anna Kingsfords, hvori han har 
beskrevet sin centrale oplevelse. Jeg følger, så 
vidt det er muligt, hans egen fremstilling. Han 
havde opdaget, at der, når han fordybede sig i 
en ide, så at sige dukkede længere rækker af 
beslægtede ideer op, som tilsyneladende førte 
helt tilbage til deres egentlige udspring, der for 
ham var den guddommelige ånd. Ved at 
koncentrere sig på disse tankerækker gjorde 
han forsøg på at trænge igennem til deres 
udspring. 
 

”Jeg havde ingen viden og ingen forventninger, da 
jeg besluttede mig for at udføre forsøget. Jeg 
eksperimenterede simpelthen med denne evne … når 
jeg sad ved skrivebordet og nedskrev tildragelserne, 
som de skete, uden at tænke over, hvor langt det 
var muligt at komme med min indre og centrale 
bevidsthed. Jeg vidste nemlig ikke, om det var 
muligt for mig at vende tilbage den første igen, hvis 
jeg først havde givet slip på den, eller om jeg kunne 
huske, hvad der var sket. Endelig lykkedes det mig 
at holde sammen på de to bevidsthedsekstremer, 
dog kun med stort besvær, fordi anspændelsen ved 
umagen var meget stærk. I begyndelsen havde jeg 
en oplevelse af, at jeg kravlede op ad en stige fra 
periferien og ind i midtpunktet af et system, der 
både var mit eget, solens og det kosmiske system. 
De tre systemer var forskellige og dog identiske … 
Endelig … med opbud af de sidste kræfter, lykkedes 
det for mig at koncentrere bevidsthedens stråler i 
det attråede brændpunkt, og der opstod foran mig 
et usigeligt, vidunderligt strålende hvidt lys, som 
om en pludselig opflammen havde smeltet alle 
stråler sammen til én, og hvis kraft var så stor, at 
jeg næsten blev slået tilbage … Trods fornemmelsen 
af, at jeg ikke havde brug for at udforske lyset 
nærmere, så bestemte jeg mig til, for en sikkerheds 
skyld, at gøre endnu et forsøg på at trænge igennem 
det lysskær, der næsten blindede mig, for at se, 
hvad der gemte sig. Under stor anstrengelse 
lykkedes det for mig … Det var sønnens dobbelthed 
… det skjulte var blevet åbenbaret, det udefinerede 
defineret, det ikke-individualiserede individu-
aliseret, Gud som Herren, der igennem sin dualitet 
beviser, at Gud er såvel substans som kraft, 
kærlighed såvel som vilje, kvindelighed såvel som 
mandlighed, mor såvel som far.” 



Han opdagede, at Gud er to i en, ligesom 
mennesket. Dertil oplevede han noget, teksten 
også fremhæver, nemlig ”standsning af 
åndedrættet”. Han fortæller, at det vanlige 
åndedræt var ophørt og blevet erstattet af et 
slags indre åndedræt, som om en anden person, 
adskilt fra hans egen fysiske organisme, trak 
vejret for ham. Han anså dette væsen for at 
være Aristoteles’ enteleki og apostlen Paulus’ 
”indre Kristus”, den ”åndelige og substantielle 
individualitet, fremkaldt inden i den fysiske og 
fænomenologiske personlighed, og det 
fremstiller derfor menneskets genfødsel på et 
transcendentalt niveau.” 
 

Denne fuldvægtige oplevelse indeholder alle 
væsentlige symboler fra teksten. Fænomenet 
selv, nemlig visionen af lys, er en kendt 
oplevelse for mange mystikere og er uden tvivl 
højst betydningsfuld, da den altid og overalt har 
vist sig som noget ubetinget, der i sig rummer 
den største kraft og dybeste betydning. 
Hildegard von Bingen, der bortset fra sin mystik 
også er en betydningsfuld personlighed, 
fremstiller sin centrale vision helt tilsvarende: 
 

”Siden min barndom”, fortæller hun, ”har jeg set 
lyset i min sjæl, men ikke med det udadvendte blik 
og heller ikke gennem hjertets tanker. Heller ikke 
de fem udadvendte sanser deltager i visionen. Lyset, 
jeg iagttager, er ikke et lokalt fænomen, men 
meget lysere end skyerne, som indeholder solen. Jeg 
har i det ingen oplevelse af højde, bredde eller 
længde … Det, jeg ser eller lærer af en sådan vision, 
holder sig længe i min bevidsthed. På én gang ser 
jeg, hører og forstår og indser tillige, det jeg 
forstår. Jeg har ingen oplevelse af lysets form, 
selvom jeg af og til øjner et andet lys i det, som jeg 
kender som livets lys … Imens jeg glædes ved at 
betragte lyset, forsvinder al tristhed og smerte fra 
bevidstheden …”  
 

 

Jeg kender selv nogle få personer, som af egen 
erfaring kender til denne oplevelse. For så vidt 
det overhovedet er lykkedes mig at forstå det, 
så handler et fænomen af den art 
tilsyneladende om en akut tilstand i bevidst-
heden, lige så intensiv som abstrakt, om en 
”udfriet” bevidsthed (se også nedenfor), der, 
som Hildegard træffende antyder, løftes op i de 
psykiske hændelsers bevidste område, som 
ellers er mørkelagt. Det faktum, at de alminde-
lige kropsfornemmelser dermed som oftest 
forsvinder, peger i retning af, at deres 
specifikke energi sandsynligvis svækkes for at 
blive anvendt til styrkelse af bevidsthedens lys. 
Fænomenet er som regel spontant og kommer 
og går på eget initiativ. Virkningen er for så vidt 
forbløffende, fordi den næsten altid 
tilvejebringer en løsning på de psykiske 
komplikationer og dermed den indre person-
ligheds udfrielse af emotionelle og åndelige 
forviklinger, hvormed der skabes en indre 
enhed, der almindeligvis opleves som en 
”befrielse”. 
 

Den bevidste vilje kan ikke opnå samme grad af 
symbolsk sammenhæng, da bevidstheden i 
tilfældet her selv har part i sagen. Modparten er 
det kollektivt ubevidste, som ikke forstår det 
bevidste sprog. Derfor er der behov for 
”magisk” virkende symboler, som rummer de 
primitive analogier, som er begribelige i det 
ubevidste. Kun ved symbolet kan man få fat i 
det ubevidste og udtrykke det, derfor vil 
individuationens symboler heller aldrig kunne 
undværes. Symbolet er på en måde det 
ubevidstes primitive udtryk, men er samtidig 
også en ide, der modsvarer bevidstheden 
dybeste intuition. 
 

Den ældste mig bekendte mandalategning er 
palæolitisk, et såkaldt ”solhjul”, der for nyligt 
blev fundet i Rhodesia. Det er også baseret på 
tallet fire. Forhold, der rækker så langt tilbage 
i menneskeslægtens historie, berører naturligvis 
de dybeste lag i det ubevidste og formår at 
påvirke disse, hvor det bevidste sprog viser sig 
aldeles impotent. Forhold af den art kan ikke 
udtænkes, men må nødvendigvis på ny vokse 
frem af glemselens dybe mørke, så 
bevidsthedens dybeste anelser og åndens 
fineste intuition kommer til udtryk og smelter 
den nutidige engangsbevidsthed sammen med 
livets uforgængelighed. 
 

 



Rytmesans… er du der!? 
Om rytmernes hierarki  /Skye 
 

Konklusionen på denne artikels første del 
(Åndedræt, FiliongGONG 20) må være, at rytme 
er et så komplekst begreb, at hvis man skal 
forstå det, må man forholde sig til dets 
naturlige orden og strukturer… man må forstå 
rytmernes hierarki! De kropslige rytmer, som 
viser, vi lever, foregår i løbet af en dag på flere 
niveauer og ikke alle lige afstemt til hinanden. 
Hvis man skal forstå et hierarki, er det grund-
liggende to ting: 
  

-Hvor ligger grænserne mellem dets niveauer? 
og  
- Hvilken form for udfoldelse finder sted inden 
for hvert område? 
 

Grænsen mellem rytme og tone er ikke skarp, 
og begge er i en vis forstand bare udtryk for det 
store vibrerende univers. Den flydende over-
gang, der sker mellem de to kvaliteter, ligger 
som før set i området 16-20 Hz (svingninger pr. 
sekund). Bliver frekvensen langsommere, kan 
den opleves eller fortolkes som rytme, hvis den 
stiger, er den tilsvarende i tonernes område.  
Hvad der foregår i området over 16 Hz taler 
primært til øret. Under 16 Hz har vi fat i 
kroppen: pulsen kan klappes og - især i de 
lavere områder - stampes.  
Verdensrekorden for de meget hurtige step i 
flamencodans indehaves af Roy Castle og lyder 
på 24Hz/ 1440 BPM (Beats Per Minute, slag pr. 
minut). 16 Hz svarer til 960 BPM. De mest 
almindelige tempi anvendt i musik har følgende 
navne. Tempoangivelserne i BPM kan overlappe 
og variere, det er altså ikke absolutter: 
 
 

Largo:  46 
Adagio:  52  
Lento:  56  
Andante:  66 
Moderato:  88  
Allegretto:  108 
Allegro:  132 
Vivace:  160 
Presto:  180 
 

 

Det er tydeligt, at overgangen mellem rytme og 
tone finder sted i et opskruet tempo langt 
hurtigere end systemets hurtigste, presto. Men 
dette er jo også blot første niveau af rytmernes 
sprog, nemlig pulsen. Man kan udmærket i et 
stykke skrevet i presto-tempo have rytmiske 
figurer f.eks. serier af sekstendedelsnoder, og 
da tællenoderne oftest er fjerdedelsnoder, så 
er vi oppe på 4 x 180= 720 BPM.  
Dette er et eksempel på rytmernes hierarki! 

- Grundprincippet er pulsen, her presto 
- Pulsen kan deles ind i forskellige takter, en 
gentagen ramme af pulsslag, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osv. 
- Inden for denne ramme kan noget hurtigere 
eller langsommere foregå, her: de rytmiske 
figurer. I sproget svarer det groft sagt til ord og 
sætninger. 
- Omvendt kan et stykke musik bygges op og 
sættes sammen af passager, hvor der er 
forskellige tempi eller taktarter. Her taler vi så 
om rytmisk form, et led i hierarkiet, som ligger 
et eller to niveauer langsommere end pulsen. 
Michael Schilling www.musikalsklegestue.dk er 
ved at udvikle et koncept, kaldet Det rytmiske 
hus, der gør rede for disse – og flere – rytmiske 
sammenhænge. 
 

Musikere kan næsten ikke undgå at opdyrke 
bevidstheden om den rolle åndedrættet spiller 
både for frasering og for grundrytme, og der er 
naturligvis en effekt, som samvirker med 
hjerterytmen i et eller andet omfang, selvom 
denne sidste er mere autonom. Musikken er en 
genvej til det autonome nervesystem, hvor det 
sympatiske system stimulerer, opildner, øger 
pulsen, mens det parasympatiske nervesystems 
funktion finder udtryk gennem afslapning, 
afspænding. Hvis rytrme skal leve - i krop såvel 
som i musik - må den være i overensstemmelse, 
med den naturlige balance mellem de to 
systemer. 
   

Pulsen er og bliver det primære, det trygge 
grundlag inderligt øvet i fosterstadiet, med 
variationer undervejs som mor har gået op ad 
trapper, hvilet, dyrket sex, sovet, løbet efter 
bussen etc. Selvom pulsen er elementær, kan 
man – som det er tilfældet med andre elemen-
tære forhold – med stort udbytte øve netop dét. 
Faktisk er det en udfordring at holde en stabil 
puls i længere tid uden noget at støtte sig til. 
Prøv det! Videre i legen kan du forsøge med 
forskellige taktarter, som musikken ”går i”. Så 
gak du ud og gør ligeså, gerne på bare fødder, 
øvelsen foregår ved gang på stedet, du skal ikke 
nogen vegne: 

 



Det kan give mening at starte med samme fod 
på 1-slaget hver gang og markere det ved at 
træde fremad. Om det skal være højre eller 
venstre, er et temperaments- og konventions-
spørgsmål; gør det, som passer dig bedst!  
Ved 2-gang står man såmænd og tipper frem-og-
tilbage, højre-venstre. Bemærk, at melodier 
ikke nødvendigvis starter på et 1-slag, ofte vil 
de starte på en optakt. 
Dette er stort set den eneste rytme vi bruger 
ved almindelig gang, men man kan med fordel 
eksperimentere med at tælle sin gang på jord i 
mere avancerede rytmer. 
Musik, som går i 2, er ofte som børnesange 
remseagtige med stærke betoninger: da-dum-
da-dum-da-dum. Dansene kan være Fynbo, 
Polka, Rheinlænder, Hopsa eller Skottis. 
Eksempler: Vil-du-vil-du; Sur-sur-sur; Lotte gik; 
Bro-bro-brille. 
 

 
 

Når musikken går i 3, har vi den første ulige 
tællerytme, og allerede her bliver udvalget af 
nemme sange mere sparsomt, i hvert fald i 
vores tradition. I Sverige møder man langt 
oftere folkemusik, som går i tre. Når du går 
musikken som øvelse, sætter du skiftevis højre 
og venstre fod frem på 1-slaget. Dansene kan 
være Vals, Hambo, Mazurka eller Polska. 
Eksempler: Der bor en bager; Langt ude i 
skoven; Roselil og hendes moder. 
 

Musik, som går i fire, er ikke så almindelig i 
vores folkemusik, som den er i den såkaldte 
rytmiske musik, hvor stort set alt tælles sådan. 
Den grundlæggende forskel fra musik i 2 er, at 
1-slaget er betonet og 3-slaget let betonet. 
Dette vil passe med tekstens frasering. Når du 
øver rytmen på fødder, vil mønsteret i næste 
spalte understøtte den mening. I den ”ryt-
miske” musik vil kendetegnet endvidere være, 
at man understreger slaget 2-og, altså et off-
beat, som bryder op og giver et interessant 
”flow”, og endelig at man ofte trioliserer. Dette 
har alt sammen udviklet sig under de kulturelle 
indflydelser, der er sket mellem i første omgang 
Afrika og Amerika med slaveskibene. Igen et 
eksempel på, at musikkens strøm gennem 
historien sætter sine – ofte uventede – præg. 

Dansene fra vores tradition kan bl.a. være 
Skottis og Reel. De allerfleste latinamerikanske 
danse: Beguine, Rumba, Tango, Calypso går som 
regel i fire. Enkle sange i fire: En pige gik i 
enge; Mester Jakob; Stork, stork langeben. 

 

 
 

Musik, der går i fem, er meget sjælden på vore 
breddegrader, om end de seneste årtiers inte-
resse for Balkanmusik har hjulpet os til at forstå 
de skæve rytmers charme, musik i 5, 7, 9 osv. 
Alle kender vores ene sang, som går i fem: Højt 
på en gren en krage. Gå 5-rytmen ved at kombi-
nere 3 og 2, så du skiftevis har to ”fremskridt” 
på hhv. højre og venstre fod. Prøv at gå de fem 
trin og klap og syng den rytmiske figur som en 
sløjfe: Simsala-dimbam-basala-dusala-dim!  
 

 
 

Musikken i seks kombinerer karakteristika fra 2 
og 3 og kan for så vidt også gås på begge disse 
måder. Dansene kan være Sekstur og Trekant 
Eksempler på sange: Hønsefødder og gule-
rødder; Hvor skoven dog er frisk og stor; 
Morgenstund har guld i mund. 
 

Vi har en meget dejlig børnesang, hvor både 
puls og taktart skifter. Det er Munken går i 
enge, hvor der sker noget spændende i 
overgangen fra ”… plukker krusemynte alt til 
sin hjertens-” til ”–kær, og munken breder ud 
sin kappe så blå… ” Dels sættes tempoet op, 
dels ændres taktarten fra 2 til 3, for de to 
danser selvfølgelig en vals: 



 

 
 

Ved videre øvelse med det rytmiske giver det 
mening at klappe melodiens tekst, og på den 
måde opøve bevidsthed om, hvordan figurerne 
fordeler sig inden for – og nogle gange på tværs 
af - taktens ramme. 
Det er helt oplagt – alene ud fra navnet - at 
pulsen, de rytmiske tempi er funderet i det 
kropslige, primært hjerte og gangrytme. Der er 
mig bekendt ikke lavet undersøgelser af, om der 
er en tendens til at koordinere disse rytmer 
med hinanden, når man får mulighed for at gå 
ind i dem, f.eks. når man vandrer i en stabil 
rytme. At man tilpasser åndedrættet er oplagt. 
Det er i hvert fald en oplagt mulighed for at 
gøre gangen effektiv, og naturligvis noget 
blandt andre sportsfolk dyrker.  
 

 
 

 
 

Jeg har ladet mig fortælle – den oprindelige 
kilde er ukendt – at så godt som alle fisk rytmisk 
afstemmer bevægelser i finner og hale, når de 
eksempelvis står stille op imod en strøm. Men 
de gør det ikke med de mest simple rytmiske 
forhold 1:1 eller 1:2, men derimod 2:3, som 
skulle sikre det optimale forhold mellem 
energiforbrug og fremdrift… hvem havde tænkt 
på, at der er rytmer i fisk!? Med eksempelvis to 
slag med halen for hver tre vift med finnerne er 
vi ovre i den kategori af det rytmiske hierarki, 
som hedder polyrytmik. Polyrytmikken kan både 
finde udtryk inden for pulsens, taktens (meget 
sjældent), figurernes og formens (meget 
sjældent) rammer. Det vender vi tilbage til. 
 

Lad os nemlig blive i det våde element: Sport og 
musik kan stimulere til både hurtigere og lang-
sommere rytmer: At det er muligt, blandt andet 
vha. åndedrættet, at regulere hjertets rytme, 
er de tre danske fridykkere et eksempel på, som 
26. juni i år i de termiske bade på Vejlefjord 
slog verdensrekorden for hold ved på skift at 
holde vejret under vandet. Resultatet lød på 20 
minutter og 8 sekunder. 

Den individuelle verdensrekordholder Stig Seve-
rinsens personlige rekord lyder på 8 minutter og 
40 sekunder. Under disse nøje forberedte 
seancer, som man sikkert ikke skal fortælle sine 
drengebørn om, ændres kropsfunktionerne 
drastisk, herunder hjerteslaget som bliver 
ekstremt langsomt og afdæmpet. Åndedræts-
yoga er et fridykkernes vigtigste redskaber. 
 

Verdensrekord i fridykning. Jesper Stechmann, Stig Åvall 
Severinsen og Henning Larsen, Århus Fridykkerklub 

 

Det neddæmpede og langsomme er også 
interessant i meditation. Forfatteren og for-
skeren Itzhak Bentov beskrev i sin bog, Det vilde 
pendul (Borgen 1982), hvordan mediterende 
under dybe tilstande kan få minimeret og 
koordineret kroppens mikro-bevægelser – som 
opstår pga. stød og bølger fra primært hjerte og 
åndedræt – så det resulterer i et særligt 
mønster af stående bølger i hjernens hulrum, en 
form for resonans, der dels frigør stress på et 
dybt kropsligt niveau, dels bringer os i samklang 
med vibratoriske udtryk i både mikro- og 
makrokosmos. 
 

 
Itzhak Bentov (1923-79) 

 

Bentov, som var den første til at udvikle 
tankerne om et holografisk verdensbillede, var 
meget optaget af grænsetilstande som bl.a. 
kommer til udtryk i bogens titel: Betragt et 
svingende pendul. Omkring dets yderpositioner, 
hvor det vender, vil accelerationen (nedbrems-
ningen) - hvis man kigger tilstrækkeligt diffe-
rentieret på situationen - være tæt på uende-
lig, hvilket har den konsekvens, at man egentlig 
skal betragte den med kvantefysiske briller, og 
det har nogle meget interessante implikationer.  



Bogen er et stykke farverig, original, indsigts-
fuld og begavet formidling om rytmeforhold, 
der spænder fra det atomare til det galaktiske. 
Det er vel at mærke ikke på så løst grundlag, 
som den slags ofte ses, men uden at det går ud 
over tilgængeligheden. Læs bogen! Tjek I.B. på 
Wikipedia og Youtube: www. kortlink.dk/5g9n 
 

Lad os fortsætte lidt med grænsetilstande af 
den lidt mere jordnære slags: Hvis man under-
søger de musikalske rytmers andet overgangs-
område, nemlig det, hvor tempoet bliver så 
langsomt, at oplevelsen ikke længere bliver 
sammenhængende, er det nok mere individuelt, 
hvor grænsen ligger, men den er bestemt 
betydeligt under Largo-tempos 46 BPM (ca. 0,75 
Hz). Eksperimentér selv med, hvor langsomt 
gangtempo du kan sætte, mens du stadig 
bevarer oplevelsen af en sammenhængende 
rytme. Prøv det samme med klap. Det er slet 
ikke så let, som det måske lyder! 
 

Lidt poetisk kan situationen med en frekvens i 
stigning henover området 16-20 Hz billedligt 
beskrives som tonen, der fødes ud af rytmen. 
Oplevelsen af rytmen fødes tilsvarende af ryt-
mer, der er så langsomme, at vi ikke rigtig kan 
forholde os bevidst musikalsk til dem, men det 
er oplagt, at alle naturens langsomme og 
hurtige rytmer præger os og spiller sammen i 
vores oplevelseshorisont. 
 

 
 

Det kan være befordrende at trække et 
middelalderligt verdensbillede op af skuffen, 
fordi det taler så meget om overgange og til en 
primær oplevelsesmæssig erkendelse af mikro- 
og makrokosmos; verden som den så inden 
nogen tænkte på mikroskop og teleskop: 
- Det flydende fødes ud af det faste: 
Gitterstrukturer opløses ved tilførsel af varme-
energi, is bliver til vand. 
- Det luftformige fødes ud af det flydende: 
Væskens molekyler bringes nu i så høj fart, at 
de overgår til tilstandsformen gas, vand bliver 
til vanddamp. 

 
 

Disse overgange er ud fra en fysisk betragtning 
et spørgsmål om molekylernes øgede hastighed 
og minder som sådan i poetisk forstand om de 
overgange, der finder sted ved lydens 
forvandlinger. Hold dog lige fast i, at billedet 
med fire ligestillede elementer reelt er et 
billede af tre tilstandsformer afhængige af tryk 
og mængden af tilført energi (”ild”). Meditér 
over det faktum at der findes et absolut 
nulpunkt for temperatur, ophør af bevægelse, 
men uendelig mulighed for ekspansion opadtil.  
 

De fire naturriger er heller ikke så holdbare 
længere. Hvis man skal opstille jordens livs-
hierarkier giver det bedre mening nu til dags at 
operere med eksempelvis 8 riger. For hvad er et 
dyr? Er mennesket et dyr? Og hvor skal man 
anbringe eksempelvis en bakterie? Dyreriget har 
heller ikke, som den klassiske model lægger op 
til udviklet sig af planteriget: det er to 
parallelle udviklingslinier! 
 

Men alligevel er det befordrende at lade sit øje 
og sind fyldes af betragtninger om rytmernes 
udtryk i forskellige riger: 
- Stenen, mineralet, som summer en simpel 
tone på det molekylære niveau 
- Planten, som har dagsrytme med solen, 
årsrytme med forplantning, forskellige celle-
rytmer i de forskellige vævstyper. Optagelser af 
væske, mineraler og lys sker i rytme; 
forplantningen ligeså. 
- Dyret med sin mobilitet, åndedrætttet, 
bevægelsesrytmer, fordøjelsens ”forbrændings-
motor”, organrytmer, årsrytme i forplantning (i 
hvert fald for de fleste pattedyr). 
- Og så mennesket, som på sin vis indeholder 
det hele foruden sproget og evnen til at mani-
pulere og skabe. 



Så hvad skal vi bruge vore rytmiske evner og 
lyster til? Det er et vigtigt spørgsmål i en tid, 
som domineres af såkaldt rytmisk musik, der 
imidlertid for den allerstørste del er alt andet 
end raffineret, varieret og gennemstrømmet af 
liv… som rytmer jo skal være.  
1-2-3-4-1-2-3-4-… lyder det højt og pågående, 
men så kan vi end ikke klappe med på en måde, 
som bedst befordrer den rytmes liv – på 2 og 4, 
sammen med lilletrommen!! 
Start og slut med at opdage rytmernes liv i din 
egen verden: Hvilke præger dig mest? Hvilke 
kan du komme dybere og længere med? Hvilke 
kan udvikles til musik? 
Gør det simpelt! Prøv, når du går en tur, at 
tælle i 3 i stedet for 2. Hvor markeringen ved 1-
slaget skiftevis bliver venstre og højre fod. Når 
det kan opleves indefra, så prøv at gå i 5. Tæl 
det som sammensat af 2 og 3. 
Eller lad de rytmer, som du bryder ud med 
spontant med hænder eller mund, tage dig med 
ind i deres verden… uden at tænke over, 
hvordan de er sat sammen; det kan du 
eventuelt gøre senere! 
 

En af nøglerne til at få den kropslige rytmesans 
til at mødes med hovedets forståelse er at 
benytte et talt/sunget rytmesprog som 
mellemled. Det indiske Konnakol, det mellem-
østlige Dum-tek og det moderne Taketina er et 
par af mulighederne, og de har alle beslægtede 
varianter. Find dem på nettet og rundt omkring! 
Springet mellem kropsligt følt rytme og de 
sprog, man kan lade den ledsage af, er langt 
mindre end den, der findes mellem rytmen og 
de skrevne noder, som appellerer til helt andre 
hjerneområder. 

 
Spil, gå og syng denne rytme! 
 

Det er fascinerende, at folkeslag, hvis musik-
kultur igennem generationer er blevet kaldt 
”primitiv”, er så kompleks på det rytmiske 
niveau, at de, som er mest trænede i vestlig 
rytmisk notation, slet ikke kan følge med, 
hverken når det gælder spil eller notation. De 
afrikanske trommerytmer, som spontant folder 
sig ud uafhængigt af musikteori, er intrikate 
polyrytmiske lydtæpper. 
 

En af mine fordomme om prærieindianernes 
trommekultur faldt i går d. 29. juni, da jeg 
mødte den meget dygtige perkussionist Ian 
Taarup. Han fortalte, hvordan han engang var 
blevet hyret til at akkompagnere en fire-

walking-workshop. Han er typen, som går meget 
seriøst til den slags opgaver, så han fik via 
Internet kontakt med en ekspert på området, 
en Arapaho-høvding. Denne kunne fortælle, at 
man i hans stamme og blandt Navajoerne – 
begge er prærieindianere, midt-sydvest USA – 
brugte polyrytmer til at fremkalde den trance, 
som gør ildgangen mulig… og man havde et 
sprog for det, som primært var udviklet ved at 
betragte dansetrinene. Ian blev anbefalet at 
sætte tre perkussionister sammen til et stykke 
polyrytmik med perioderne 3, 5 og 9. Det 
betyder, at de tre mødes på et fælles 1-slag ved 
hvert femogfyrretyvende slag, og det mønster 
kan forstanden ikke umiddelbart gennemskue! 
Men kroppen finder – måske netop derfor - en 
måde at bevæge sig på, der er meningsfuld og 
fri. 
Siouxernes berygtede soldans, som radikalt 
overskrider almindelige smerte- og udholden-
hedsgrænser, har også avancerede rytme-
formler som bærende element.  
Og så troede jeg – og sikkert ikke så få andre – 
at det var et spørgsmål om at give slip og lade 
det komme frem, som nu måtte melde sig. Det 
er det givetvis også i nogle sammenhænge, men 
det var i høj grad stimulerende at høre Ians 
beretning. Da hans ild-begivenhed indtraf, var 
der af 600 deltagere kun én som blev for-
brændt: Det var en, som havde gjort op med sig 
selv, at han kun turde være tilskuer, men som 
fascineret af skuet glemte, at han havde tændt 
en cigaret… den brændte hans fingre! For både 
perkussionisterne og deltagerne blev det en 
skelsættende oplevelse. 
 

 

Arapahoers spøgelsesdans. Linierne går skiftevis i 4, 7 og 3!  
 

 



De fire drager, et folkeeventyr fra Kina 
En gang for længe, længe siden fandtes der 
hverken floder eller søer på jordens overflade, 
kun det østlige hav, hvor der boede fire 
dragger: Den Lange Drage, Den Gule Drage, Den 
Sorte Drage og Perledragen. En dag fløj de fire 
drager fra havet op i himlen. De svævede, 
dykkede og legede gemme i skyerne. 
”Kom herover hurtigt” råbte Perledragen 
pludselig. ”Hvad sker der?” spurgte de tre 
andre, og kiggede i den retning Perledragen 
pegede. Nede på jorden kunne de se mange 
mennesker brænde røgelse og bære kager og 
frugt frem. De bad! En hvidhåret gammel kone 
med en tynd lille dreng på ryggen knælede på 
jorden og sagde lavmælt: “Vær god at sende os 
regn hurtigt, himmelske gud, så vores børn kan 
få mad at spise…” 
For det havde ikke regent meget længe og så 
sygnede risen hen, græsset blev gult og jorden 
blev til hårde, tørre flager under den 
brændende sol. 
"Hvor får man ondt af de mennesker”, sagde 
Den Gule Drage, ”jeg tror, de alle vil dø, hvis 
ikke der snart kommer regn!” 
Den Lange drage nikkede og foreslog så: ”Lad os 
alle fire flyve til Jadekejseren og bede ham 
sende regn!” Og idet han havde sagt det, satte 
han af sted gennem skyerne og fløj med de 
andre tre tæt i hælene mod Det Himmelske 
Palads.. 

 
Jadekejseren var umådelig magtfuld. Han 
herskede over alle anliggender i både himmel, 
jord og hav. Han blev ikke begejstret, da han så 
de fire drager lande i paladset. ”Hvorfor passer 
I ikke jeres bestilling i havet, hvor I hører 
hjemme?”, spurgte han. Den Lange Drage tog et 
respektfuldt skridt fremad, og sagde: ”Jordens 
afgrøder visner og dør, Deres Majestæt, jeg 
beder Dem sende regn så hurtigt som muligt!” 

”Nuvel, hvis I nu flyver tilbage, hvor I kom fra, 
så skal jeg sende noget regn i morgen”, sagde 
Jadekejseren, idet han lod til at indvilge, men 
nok i virkeligheden mest var optaget af de 
syngende feer omkring sig. 
“Tak Deres Majestæt!” udbrød de fire drager i 
kor, og opmuntrede fløj de nu tilbage. Men så 
forløb der ti dage og ikke en eneste dråbe regn 
faldt fra himlens skyer ned på jorden. 
Menneskene led mere og mere. Nogle 
overlevede ved at spise træernes bark, andre 
gnavede i græssets rødder for dog at få lidt 
næring og væske, og mange så sig endda 
nødsaget til at spise af selve den lyse lerjord, 
da der ikke var noget mad. 
Da de fire drager så alt dette gjorde det dem 
vældig ondt. De vidste, at Jadekejserens sind 
kun var optaget af fornøjelser, og aldrig 
bekymrede sig om andre der havde det svært. 
De kunne altså kun bero på sig selv, hvis 
menneskene skulle udfries af deres nød, me 
hvordan skulle de bære sig ad? 
Den Lange Drage betragtede længe det 
endeløse hav og lyste så op og kunne fortælle, 
at han havde fået en idé: ”Hvad er det? Kom ud 
med det, hurtigt!”, forlangte de andre tre som 
af én mund. 
"Jo, prøv at se, er der ikke rigeligt med vand 
her hvor vi bor? Hvis vi nu suger det op og 
sprøjter det mod himlen, så vil vandet siden 
falde ned som regn og redde menneskene og 
deres afgrøder.” 
"Glimrende ide!”, råbte de tre andre drager i 
munden på hinanden, mens de klappede i 
hænderne.  
”Men”, sagde Den Lange Drage efter at have 
tænkt over det endnu en stund, ”vi vil få en 
masse ballade med Jadekejseren, når han får at 
vide, hvad vi har gjort!” 
”Jeg er parat til at gøre hvad som helst for at 
redde disse mennesker”, sagde Den Gule Drage 
Beslutsomt. 
“Lad os straks gå i gang, det vil vi aldrig 
fortryde!”, sagde Den Sorte Drage og 
Perledragen så ingen kunne være i tvivl om, at 
de også bakkede op. 
De fløj mod havet, sugede vand op i deres 
mægtige gab, fløj op mod himlen og sprøjtede 
vandet ud over skyerne. De fire drager fløj frem 
og tilbage i pendulfart, og havde til sidst gjort 
hele himmelhvælvingen mørk af tunge 
regnskyer. Og inden længe brød et ordenligt 
regnskyl ud. 
“Det regner, det regner!” jublede menneskene, 
”høsten reddet!” 
Menneskene dansede og hoppede af glæde. På 
jorden rejste de visne hvedestrå atter deres 



hoveder og durum-planterne rettede sig op på 
ny. 
Havguden opdagede, hvad dragerne havde sat i 
gang, og rapporterede det til Jadekejseren. 
“At denne dragebande vover at lave regn uden 
først at have fået min tilladelse!”, rasede 
Kejseren. Og så beordrede han de himmelske 
generaler til med deres tropper at arrestere de 
fire drager. Mod så stor en skare af 
veludrustede krigsfolk kunne de fire drager ikke 
stille noget op, så de blev lagt i lænker og bragt 
til Kejserens palads.  
”Skaf mig fire vældige bjerge at lægge ovenpå 
dem, så de aldrig vil kunne undslippe!” var 
Kejserens ordre til Bjergguden. 
Bjergguden brugte sine magiske kræfter, og 
snart fløj fire vældige bjerge med en hvislen 
gennem luften og hver af dem landede med et 
gevaldigt jordskælvende bulder ovenpå hver af 
de fire drager. Selvom de således var lagt i 
lænker og tynget mod jordens mørke af 
mægtige bjerge fortrød de ikke deres gode 
gerning. Med kraften som opstår af viljen til det 
gode for andres skyld blev de fire drager 
forvandlet til fire mægtige floder som flød frem 
under de kolossale bjerge, de bevægede sig som 
i strømhvirvler og snoninger, med klukkenn og 
brusen nedover klippesider, gennem dale og 
enge, tværsover landet fra vest til øst og flød til 
sidst ud i havet. Og det var så historien, om 
hvordan Kinas fire store floder blev skabt: 
Heilongjian (Den Sorte Flod) i det høje nord, 
Huanghe (Den Gule Flod) i det centrale Kina, 
Changjiang-floden (Yangtze eller Den Lange 
Flod) længere mod syd og endelig Zhujiang 
(Perlefloden) længst mod syd.  
 

 
 

Nagaer 
Oversat fra www.khandro.net  
 

Ordet Naga kommer fra sanskrit og nag betyder 
stadig slange – og særligt kobra - på de fleste 
indiske sprog. Når vi støder på ordet i 
buddhistiske skrifter, fremgår det ikke altid 
klart, om der vises hen til kobraen, en elefant 
(hvilket måske forklares af dens slangelignende 
snabel) eller om det drejer sig om de 
skovboende stammer i det nordøstlige Indien, 
som netop kaldes nagaer. Endelig kan 
betegnelsen knyttes til en ædel, mystisk 
personlighed.  
Betegnelsen bruges om usynlige væsener 
knyttet til van dog flydende energi, og også om 
personer med kraftfulde animalske egenskaber 
eller vice-versa: dyr med fremstående 
menneskelige egenskaber. 
 

Mytologi 
I myter, legender, skrifter og folklore 
indbefatter begrebet naga alle mulige 
slangelignende væsener (herunder slanger af 
pytonfamilien til trods for ovennævnte knytning 
til specifikt kobra-slangen), urhavets guder og 
guder tilknyttet bjergkilder. Desuden jordens 
ånder og de underjordiske og drager.  
I indisk mytologi er Nagaer primært 
slangevæsener som lever i havet, under vandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her ses vand-nagaernes konge og dronning i tilbedelse af 
Parshva, jainernes Tirthankara (oplyst væsen), fra den 
æra, som ligger forud for vores.  
 
Rishien (seeren eller helgenen) Kasyapa, søn af 
Marichi betragtes som alle nagaers ophav. Han 
mentes at have fået alskens slags afkom med 
sine tolv koner, herunder både reptiler og fugle 
De er beboere af den by i underverdenen som 
kaldes Bhogavati. I folketroen markerer 
myretuer indgnagen til denne verden.  



I tibetansk buddhisme: 
"Nagaer [kLu] er en gruppe væsener, ofte af 
slangelignende form, som er tilknyttet vandveje 
og underjordiske steder samt de usynlige 
sfærer. Disse væseners indsigt og sansning 
varierer præcis som mennesker og dyrs gør. 
Nagaer er underlagt lidelse som skabes af 
menneskers ligegyldighed og grundlæggende 
uvidenhed om adfærd i naturen som kommer til 
udtryk i mangel på respekt for miljøet. 
Nagaerne hævner sig på naturens vegne på 
mennesker som opfører sig på denne måde. 
Nagaernes utilfredshed kan give sig udslag af 
hudsygdomme, uforklarlige uheld mm.  
Derudover kan skænke velfærd, sikre afgrøden 
og miljøet, ligesom de kan holde disse 
velsignelser tilbage. Det er på basis af denne Lu 
Sang-praksissen er blevet udviklet som en 
naturlig metode til at forøge velfærd og 
assistere Nagaerne med for at bevare naturens 
positive kvaliteter.  
~ Tsewang Ngodrup Rinpoche 
 

 
Bodhisattvaen Manjushri kan i sit vredesfulde aspekt 
fremstå som Nagaraksha (Tib: jam.pal lu’i drag.po). 
 
Nagaerne og vandet 
Vandet symboliserer den oprindelige visdom, og 
I psykoanalysen det ubevidste. Med et citat fra 
Sigmund Freud i en kommentar til en drøm om 
en cigar, skal man dog holde sig for øje, at 
”nogle gange er en cigar blot en cigar”. 
Tilsvarende er vandet i naga-overleveringen 
virkelig vådt!  
På Kashmiri er naga ordet for en kilde og 
nagaerne beboer områderne omkring kildernes 
udspring, en tanke som understøttes af 
geologien som beskriver dalene som fortidige 
vandreservoirer indrammet af høje bjerge. 

Nilamata Purana (myten om Indigo-gudindens, 
religiøst skrift, 7.-8. årh., red) beskriver, 
hvordan dalene blev løftet op af vandet og 
overgivet i nagaernes varetægt. Kashyapas Nila 
var deres leder, og Kashmir har sit navn netop 
fra Kashyapa. Mens begrebet ‘naga’ står for en 
kilde, er ’chesmah’ og ’negin’ mindre kilder. 
Kilder står for størstedelen af Kashmir forsyning 
af drikkevand. Den berømte flod Vitasta 
(Jhelum), som betragtes for lykkebringende, har 
sit udspring nær Verinag og forsyner det meste 
af denne dal med sit vand. Flodens religiøse 
betydning stadfæstes i Nilamata Purana, som 
beskriver hele landområdet Kashmir, som den 
materielle manifestation af Uma, som er flodens 
guddommelige form. 
Et stort antal templer i området er bygget nær 
kilder og er dedikeret til naga-tilbedelse. Disse 
templer er blevet centre for pilgrimsruter. 
Endnu i dag vidner navne som Verinag, Anantnag 
og Seshanag om den tætte relation mellem 
dalen og nagakulten. Sushravas og Padma Nagas, 
er beskytterguddomme for Wularsøen og 
nævnes i Rajatarangini (Kashmirs historie, 
skrevet 12. årh af Kalhana).  Kashmirs Dikpalaer 
– ligeledes beskytterguddomme – opfattes også 
som nagaer: Bindusara i øst, Srimadaka i syd, 
Elapatra i vest og Uttarmansa i nord. 
Mange af Kashmirs festivaler indeholder 
ligeledes Naga-tilbedelse, eksempelvis tilbedes 
Nagaernes herre under det første snefald, Nila. 
Dyrkelsen for at formilde Nagaerne finder sted I 
april og er forbundet med Iramanjari Puja. I 
juli-august finder Varuna Panchmi sted og i “den 
mørke del” af måneden Jyeshtha, finder en stor 
festival sted til ære for kong Taksakyatra.  
Nilamata Ppurana opgjorde 527 Nagaer som 
tilbedes i Kashmir. Abul Fazal, som var Akbar 
den Stores hofhistoriker, refererer til syv 
hundrede lokaliteter som er viet til slangeguder. 
Puranaen peger også på forbindelsen mellem 
Naga-kulten og Shiva-kulten. I Mahabharata og 
Harivamsa, betragtes Shesha som Shivas søn. En 
mindre grad af slægtskab associerer til Vishnu, i 
sin form af sheshashayi, urvandet. Balarama, 
Krishna’s ældre bror er endvidere en 
personifikation af slangen, Ananta.  
De afsluttende stavelser i stednavne fra Kashmir 
som Vishnasar og Krishnasar henviser til 
Vishnudyrkelse, idet –sar betyder ’reservoir.’  
Selvom Kashmir nu til dags er under muslimsk 
dominans, er det indgroet, at en kilde forstås 
som et udtryk for Nagaerne og følgelig fortjener 
respekt fra alle religioner.  
Velstandens gudinde, Lakshmi, siges at have 
taget floden Visokas form (nu kendt som Vishov) 
for at rense Kashmirs beboere. Det er ikke 



usandsynligt at denne ærbødighed – bevidst 
eller ubevidst - for kilder og floder har bidraget 
til den økologiske balance som er nødvendig for 
et sundt og naturligt samkvem mellem 
menneske og miljø.  
Hver Naga har en slange som sin beskyttende 
guddom. Det er ikke tilladt at fiske i de 
umiddelbare omgivelser af nagaernes kilder, 
mens fisk der forvilder sig længere væk frit kan 
fanges. Restriktioner mht. fiskefangst har 
definitivt bidraget til i nogen grad at opretholde 
vandets økologiske balance. 
 

 
Naga-sten 

 

Hinduer tilbeder stadig disse Nagaer. Vand ofres 
til solguden og til forfædrene inden darshan ved  
sne-lingaen ved Amarnatha. Et helligt dyk i 
vandet er essentielt i Seshanaga (den 
tusindhovede slange). Personer som lider af 
hudsygdommer bliver ifølge overleveringerne 
helbredt efter et bad Gandhakanagas svovlkilder 
ved Naghbal, Anantnag. 
 

 
Glycon, den hvide Naga, en gang tilbedt ved Tomis, i det 
nuværende Rumænien, ved Sortehavet. 

Seglmærke, Harappa-kulturen, Indus-dalen, 2.000 fvt. 

Uddrag af Erik Langkjer: At se Guds rige - 
Urkristen mystik og nærforventning  
Se mere: http://erik.langkjer.dk  
 

Apofasis Megale har af de fleste været betragtet 
som et stoisk, filosofisk skrift, som umuligt 
kunne være skrevet af Simon Troldmand, men 
ret forstået afslører det Simons karakteristiske 
tolkning af agape som orgiastisk erotik og 
verdensskabelse ved tankens emanation ud fra 
Faderen. At seksualkraften kan blive genstand 
for mystisk farvet spekulation, har måske virket 
fremmed for forskerne og spærret for for-
ståelsen. Men her har Dialogcentret i Århus ved 
at blotlægge de tantriske teknikker, som den 
dag i dag er den ofte hemmelige kerne i mange 
guru-bevægelser, gjort en ny forståelse af 
Simon Magers lære mulig: Den kvindelige kraft, 
som falder, stiger ned fra sin oprindelige for-
ening med den mandlige kraft, ja, som Athene 
springer ud af højgudens pande (dvs. ud af ”det 
tredje øje”) og derved giver årsag til verdens 
tilblivelse, er en nøje parallel til den indiske 
kundalinikraft, slangekraften, som atter skal 
bringes til opstigning og forening med den 
mandlige kraft ved stimulering/manipulation af 
seksualkraften. Simon er næppe afhængig af 
indisk visdom på dette område (hos Simon synes 
hovedvægten at være lagt ikke på sublimering 
af seksualkraften som i Indien, men på ivrig 
udnyttelse), men både Simon og den indiske 
tantra har ældre rødder. Gamle segl fra den 
Nære Orient viser således en nøgen kvinde, som 
stiger ned fra himlen stående i et vinget tempel 
på ryggen af gudernes ældgamle ridedyr, tyren. 
Europa, som føres bort på ryggen af Zeus-tyren, 
er, ifølge W.Bousset en fønikisk myte og står for 
det modsatte: Den kvindelige frugtbarhedskraft 
tages bort ved vinterens begyndelse. Der findes 
også mange billeder af den nøgne syriske 
gudinde med slanger i hænderne, og slangerne 
kan endda mødes foran hendes nøgne skød. 
Slangen, som stiger op af træet i tilværelsens 
centrum, i paradiset, og lover Eva, at hun skal 
blive som Gud til at kende godt og ondt (ifølge 
den svenske professor Ivan Engnell bruger man 
her de to poler til at angive en altomfattende 
erkendelse), genfinder vi i græsk mytologi som 
Heras slange, Ladon, i Hesperidernes have. Den 
vogter frugterne, som giver evigt liv, og den 
sover aldrig. Ladon genfinder vi i Ugarit-
teksterne som slangen Ltn med 7 hoveder og i 
Gamle Testamente som Livjatan, ”som trold-
mændene søger at rejse” Job 3,8. Livjatan, ltn, 
må oversættes som ”den sammenslyngede, 
bugtende”, den samme betydning, som ligger 
bag sanskrit-glosen kundalini.  
 



 
Gustave Dorés gravering af Livjatan/ Leviathan, 1865 

 

Sammenligningen med den græske version af 
denne gamle nærorientalske myte viser, at 
slangen, som Eva møder i paradiset, er Ladon-
ltn, kundalinislangen.  
 

 
Herakles og Ladon, som vogter Hesperidernes æbler. 
Romersk relief, sen periode. 
 

Fristelsen i syndefalds-beretningen er altså en 
fristelse til at søge at nå lighed med Gud ved 
tantriske teknikker til oprejsning af 
slangekraften, teknikker som også omfatter 
berusende og bevidsthedsudvidende drikke 
tilvirket af f. eks. granatæbler. Kundalinikraften 
er specielt knyttet til den store krigsgudinde 

Kali, i Ugarit kaldes hun Anath ltn, og vi 
genfinder hende i Grækenland som Athene 
(inversion af Anatha), som springer frem af 
Zeus’ pande og bærer det frygtelige slange-
omkransede Medusa-hoved på sit skjold. Synet 
af Medusa var det syn, grækerne frygtede 
allermest at udsættes for efter døden. Det står 
for den mystiske skuen, som trækker 
bevidstheden tilbage til dødelig inerti og 
urfjeldets ubevægelighed før skabelsen og livets 
tilblivelse. 
 

Bultmann-skolen i Tyskland mente, at både 
Johannes-evangeliet og Pauli modstandere var 
præget af en tidlig før-kristen gnosticisme. 
Nyere forskning (Simone Pétrement) viser dog, 
at gnosticismen sandsynligvis er et kristent 
kætteri. Som jeg har søgt at vise, har dette 
kætteris opståen noget at gøre med en stor og 
farverig skikkelse, en samaritansk guru, som en 
overgang havde hele Samaria i sin magt, men 
endte med at blive grundigt skuffet i sin tro på 
at være udødelig. Hvad hans forhold er til 
nikolaiternes bevægelse er ikke helt klart, men 
de to bevægelser er beslægtede i deres 
interesse for seksualakten. 
 

Men gnosticismen har også en af sine rødder i 
døberbevægelsen rundt om Johannes Døberen 
og Jesus. Her har man interesseret sig for den 
rejse til, optagelse til himlen, som er blevet 
skikkelser som Enok og Elias til del, og den 
ældste dåbsrite må ses som en rituel 
himmelrejse, der endte med opstilling i 
gudesønnernes kreds. Jnf. Simons tale om at 
flyve op til sin far, de 3 Enok-bøger og det 
urkristne skrift Esajas’ Himmelfart. 
 

 
Athenes fødsel 

 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


