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Kunda*Linien  
er Kundalini Netværk og Informations forum for 
debat og information.  Bladet udkommer 4 gange 
årligt og tilsendes medlemmer af foreningen. 
Løssalg for andre interesserede: 25,- kr.  
Støttebeløb modtages med stor tak!  
Indmeldelse sker ved betaling af kr. 125,- på for-
eningens girokonto: 548-8923.  Ved Netbank eller 
indbetaling via bank: Reg. nr. 1551, konto 5488923. 
Husk at oplyse navn!  Betaling fra udlandet:  
SWIFT: DABADKKK, IBAN: DK113000 0005 4889 23 
 

Det betyder tallene på adresse-mærkaten:  
NB står for ’næste betaling’, de seks cifre skal tydes 
som: dd-mm-åå (dato-måned-år).  
Eksempel: 050510 betyder 5. maj 2010.  
Når indbetalingsdatoen nærmer sig, vedlægges 
girokort. Hvis indbetalingen efter tre måneder 
stadig ikke er sket, sløjfes abonnementet. 
 

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, dybde-psykologi, 
netværksdannelse, psykiatri, esoterisk menneske-
forståelse, 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, boganmeldelser 
mm. er meget velkomne!  
Send helst materialet elektronisk! 
 

Oplag nr. 59: 120 eks.  
Deadline, nr. 59: 20. december 
 
 

Redaktionens adresse:  
Skye Løfvander, Fredskovhellet 2G, lejl. 21,  
3400 Hillerød. skyelof@hotmail.com,  
tlf. 44 64 07 37/ 20 97 07 01 
Medlemskab, kontingent, tilsendelse af intro-
pakke, salg af artikler mm. Her kan du også tilmelde 
dig mail-listen, hvorfra der udgår nyheder om 
møder mm. Du kan også tilmelde dig en intern 
diskussions-gruppe på nettet. Velkommen!  
 

 

InterNetværket: www.kundalininet.dk 
Mail til netgruppen: 
kundalininet@googlegroups.com 
Log på netgruppen: 
http://groups.google.com/group/kundalininet/  
 

Anmod om invitation til Netgruppen hos Skye 
 

Bestyrelse: 
Formand: Kirsten Wulff Hansen 
Kasserer: Skye Løfvander 
Bestyrelsesmedlemmer:  Merethe Thuesen, 
Annette Chronstedt og Peter Kutek 
 

Netværkets Kontaktpersoner: 
Kirsten Wulff Hansen, Århus   
86 18 44 90, kirsten.w@stofanet.dk  
 

Mark Thalmay, Tjele   
86 45 11 01, m.thalmay@gmail.com  
 

Lis Høyer, Skanderborg   
86 57 95 70 
 

Dorthee Harnfeldt, Roskilde  
22 40 19 40 dddh22@hotmail.com 
 

Skye Løfvander, Hillerød  
44 64 07 37/ 20 97 07 01, skyelof@hotmail.com  
 

Karin Vestenfor, Oslo, Norge. 
vestenfor@chello.no 
 
 

Retningslinier ved henvendelse til kontakt-
personerne: 
 

- 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 kontakt-
personen 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. 
 

 

 
Johann Heinrich Füssli, ca. 1800: Tavshed 



Bliv salonfæhig i Kundalini Netværk! 
Det højere selskabsliv folder sig ud over byens 
tage med ’vidtløftige’ og raffinerede oplæg, 
dialoger og debatter. Netværkets salon er et 
uformelt forum, som vi gerne vil bevare 
levende for fri udveksling i en atmosfære som 
både skal være tryg og berigende.  
 

 
Se fotos af de fine lokaler www.taarnstudiet.com  

 

Salonaftener i Tårnstudiet, Vesterbrogade 405, 
København V. 
Tredje torsdag i hver måned, kl. 19.00:  
19. november og 17. december. Info: Skye, 20 
97 07 01 
Bidrag: 40,- kr. til husleje, the mm. 
 

Salonaftenerne er åbne for alle. Vi har fokus på 
gensidig udveksling af erfaringer og indsigter. 
Undertiden er der oplæg om et emne, enten 
ved egne kræfter eller udefrakommende.  
I særlig grad gør vi os umage for at skabe et 
rum for nye ’kundalinister’, som har brug for at 
dele oplevelser med andre, der har prøvet 
noget lignende. 
 
 
 

Bogtilbud:  
The Kundalini Experience.  
Psykiateren Lee Sannellas banebrydende værk, 
som er blevet reference for en moderne, 
vestlig forståelse af fænomenet. Beskrivelse af 
kulturhistorisk baggrunde suppleret med case 
stories. Med en tankevækkende appendiks, 
hvor Itzhak Bentov præsenterer sin teori om 
sammenhængene mellem kroppens mikro-
bevægelser, lyd- og hjernebølger, meditation 
og stressfrigørelse 
Engelsk paperpack, nye eksemplarer (rest-
oplag). Sælges for 30,- kr. pr. stk. + porto.  
Henvendelse til Skye. 
 

 
 

Østens Visdom i jungiansk belysning 
Oversat fra The Psychology of Kundalini Yoga 
Efter seminar i Küsnacht 1932 af Carl Gustav 
Jung, redigeret af Sonu Shamdashani 
Nu på cd-rom. 
Vores oversætter Thomas Bloom har meget 
generøst stillet dette materiale til rådighed på 
cd-rom, som kan bestilles hos Skye for 70,- kr. + 
porto. 
 

 



Kundalini  /Theana Hansen 
 

 
 
Jeg har på nuværende tidspunkt - oktober 2009 - 
haft en aktiv kundalini i 4 år. 
Jeg oplever - insisterer på at opleve kundalini - mest 
som et positivt arbejdsredskab. Jeg vil, i det 
følgende, gerne nå frem til at beskrive kundalinis 
positive virkninger. Det vil jeg gøre i et forsøg på at 
ændre det ofte negative billede, som tydeligvis 
eksisterer i folks bevidsthed. Jeg synes selv, jeg er 
sluppet forholdsvis nemt igennem en kundalini-
aktivering. Jeg vil gerne give det videre, som jeg 
oplever, har virket for mig, og som jeg tror kan 
være ingredienserne i, at det går forholdsvis let for 
mig at deale med denne proces. Fordi jeg er blevet 
opmærksom på, hvor individuelt kundalini er, taler 
jeg om mine erfaringer, vel vidende at andres pro-
cesser er meget, meget forskellige fra mine. 
Det skal siges at jeg har det meget blandet med 
kundalini, når jeg ryger ind i ubehagelige oplevelser 
og til tider oplever megen angst pga. de stærke 
energi-processer, men jeg har af én eller anden u-
ransagelig grund trang til at betragte oplevelserne/ 
processen som mest af alt et positivt redskab fra 
livets side. 
Jeg er i de 4 år, stødt på rigtig mange negative for-
domme og negative projektioner på kundalini. Har 
ofte følt mig latterliggjort og mistroet. Alt lige fra at 
folk mener, at kundalini ikke eksisterer, til at det 
først er noget, som man oplever før 4 indvielse. Jeg 
har oplevet folk måle mig fra top til bund - har for-
nemmet deres indre holdning … så udviklet ser hun 
ikke ud (projektion: kundalini kræver et vist udvik-
lingsniveau) - og jeg er blevet fejet af banen med et 
lettere overværende - Herregud. Andres umiddel-
bare reaktioner har været: Det er en skæv kunda-
lini, og du har nok misbrugt energien i tidligere liv. 

Meget belastende at blive mødt med alle de for-
domme, især fordi man jo reelt ikke selv ved med 
sikkerhed, hvorfor processen egentlig er kommet, - 
men må betragte det som at ens sjæl har sat pro-
cessen i gang, af én eller anden for personligheden 
ikke fuldstændig indlysende årsag.  En hurtig vej til 
forløsning er det vel, men ikke nødvendigvis nem. 
Ofte har folk ikke troet på mig, med indfalds-
vinklen.. ”folk plejer at være fuldstændig fra kon-
cepterne når de oplever kundalini, det er du ikke, 
derfor tror jeg ikke, du har kundalini-aktivitet.” 
 

En kort beskrivelse af de aktiverings-faser jeg har 
oplevet: 
Den første aktivering sker, medens jeg ligger på en 
seng. For mit indre blik viser min rygsøjle sig som et 
hvid-orange felt, 10 cm i diameter, som strækker sig 
op til hovedet og ned til rodcenter-området. Farven 
er som glødende jern. Det føles, som om ryggen 
ligger på en luftpude. Ingen smertereaktion. Det 
varer måske 1 min. Jeg tænkte ikke videre over det, 
skrev ikke tidspunktet ned, fordi jeg ikke vidste, at 
oplevelsen havde betydning, som ville række videre 
frem. 
 

Næste aktivering - ved ikke hvor lang tid der gik 
mellem første og næste oplevelse, år måske - er 
den klassiske oplevelse, hvor energierne pludselig 
”vælter igennem” både oppefra og nedefra. Føles 
som om ens nervesystem brænder at, og hvis jeg 
havde været død af det, havde det ikke overrasket 
mig. På tidspunktet for gennembruddet kendte jeg 
mennesker, som havde haft kæmpe store pro-
blemer med kundalini, som havde invalideret dem i 
årevis. Da energigennembruddet skete, var jeg der-
for bekendt med kundalini som fænomen. Min hjer-
ne arbejdede på højtryk, og den kom op med: Hvad 
er det nu, folk plejer at gøre forkert..? de blokerer… 
ergo må jeg tillade energien at passere. Jeg er i dag 
af den overbevisning, at det var min holdning om 
og evne til at tillade energipassagen, som 
bevirkede, at energien ikke satte sig fast et sted, 
hvor den kan brænde i årevis. Jeg LOD VÆRE at 
MODARBEJDE energien. 
Tredje specifikke aktivering skete, en dag energien 
på eget initiativ foretog en bevægelse nede fra bun-
den af ryggen, op langs ryggen, hen over hovedet, 
ned på forsiden af kroppen og ind i hara-centeret. 
Jeg var rædselsslagen. Medens det skete tænkte 
jeg... du blander dig simpelthen ikke... Jeg lykkedes 
med blot at være tilskuer til processen. Jeg er i dag 
af den overbevisning, at det var rigtig, rigtig klogt. 
På min vej gennem ”kundalini-junglen” er jeg blevet 
opmærksom på at kundalini-processer er meget 
forskellige. Det forløb, som jeg beskriver ovenfor, 



har jeg ikke hørt andre beskrive lige på den måde. 
Så beskrivelsen kan man altså ikke tage for at ”så-
dan er kundalini”. Enhver kundaliniproces er yderst 
individuel. En formulerede for mig: Kundalini er 
noget af det mest individuelle, som findes. God 
formulering. 
 

 
 
Så har man altså en kundaliniproces, og hvad gør 
man så? 
Struktur. Få en rytme ind i din uge. Hav aktiviteter 
som ikke handler om kundalini. Simpelthen fordi 
nogle af oplevelserne er så voldsomme, at jeg har 
oplevet, at det er meget, meget nødvendigt at have 
et ”normal-område” at stabilisere sig selv i. Efter 
nogle af de oplevelser, hvor indsigter åbner sig op 
via 3. øje og energiforløb, hvor man føler det som, 
”at verden må nu se totalt anderledes ud”, så er 
det vigtigt at stabilisere sig efterfølgende i et 
område, hvor man er i en fælles virkelighed. 
Det kan være så simpelt som indkøb i butikker, hvor 
”alt er som det plejer at være”. Man kan nok sige, 
at det vil have en stærk antipsykotisk og angst-
dæmpende effekt, så man opdager, at man ikke er 
blevet sindssyg. 
 

Kroppen. Hav aktiviteter som kræver kropslig akti-
vitet. Det vil modvirke de udspacede tilstande som 
kan være efter åbninger i 3. øje mm. 
Spis regelmæssigt. Få vitaminer og mineraler, især 
B-vitaminer. Kundalini brænder mange sporstoffer 
og mineraler af og de mangeltilstande, som kan 
opstå af den grund, er der ingen grund til at have 
oveni. 

Lev så ”normalt” som du kan. Stabiliser dig selv. 
 
Lad være med at søge det psykiatriske system. 
Lad være med at søge læges accept. Jeg havde før 
kundalini-aktiveringen gennemgået det meste af 
ergoterapiuddannelsen. Jeg var kommet igennem 
psykiatri-undervisningen og var blevet eksamineret 
med en yderst god karakter, plus havde været i 
praktik på et psykiatrisk hospital. Jeg havde bla. 
lært det psykiatriske diagnosesystem, fordi man 
som ergoterapeut arbejder i forlængelse af psy-
kiatere. Ergoterapeuter har den største viden om 
psykiatri næst efter psykiatere – det sagde de i 
hvert fald på Ergoterapi-skolen. Jeg blev undervist i 
psykiatri af en psykiatrisk overlæge på et Køben-
havnsk hospital. Jeg vidste derfor, at kundalini ikke 
er et begreb, man forholder sig konstruktivt til i det 
danske hospitalsvæsen og at man ender i psyko-
tiske-skizofrene diagnostiseringsrammer. Jeg har 
efterfølgende mødt mennesker som har slået sig til 
”blods” fordi de har forsøgt at få lægernes accept, 
på et begreb som man i vestens lægeverden pt. 
overhovedet ikke anerkender eksistensen af. En 
mur som med sikkerhed kun har én effekt, at den, 
slår hovedet imod den, smadrer sig selv. 
Jeg har på INTET tidspunkt nævnt ordet kundalini 
overfor hverken læger eller psykiatere som jeg på 
min vej har mødt. Lad være med at tro, at du midt i 
en kundaliniproces kan omstrukturere hele den 
vestlige lægevidenskabelige måde at opfatte og 
tænke på. 
 
Når jeg nævner det psykiatriske system, så hænger 
det sammen med, at man i lægelig sammenhæng 
havner "der", når det ikke er noget fysisk, som er 
"problemet". Det har været vigtigt for mig ikke at 
få det officielle psykiatri-system blandet ind i en 
proces, som de ikke forstår og ikke anerkender.  
Man kan godt havne der, hvis ens ubalancer tager 
over, jeg har syntes det var meget pinefuldt for de, 
som oplevede at systemet stigmatiserede dem. 
Skriv dine oplevelser ned, og slip dem så. De ind-
sigter jeg har fået gennem processerne, dem glem-
mer jeg for 99 % tilfælde. De bliver simpelthen fjer-
net fra min hukommelse umiddelbart efter de er 
opstået. Men af og til så efterlades der oplevelser 
og indsigter, som jeg godt kan huske. Oplevelser, 
som det virker som at dem SKAL jeg huske, de op-
levelser har jeg løbende skrevet ned med datoer. 
Det kan jeg anbefale. På den måde får processen et 
kontinuerligt forløb, og oplevelsen af tids-diffusitet 
nedsættes. Hvis oplevelserne står i en bog, så kan 
man også lettere give slip på dem, efterfølgende. 
 



Pas på med healing. Hvis du bruger healere, så skal 
du begrænse dig til nogen, som formår at holde sig 
meget indtunede med dine indre hjælpere. Der er 
rædselshistorier om folk, som det sådan set gik 
meget godt med, men hvor en healer på eget ini-
tiativ siger... jeg kan se sådan og sådan, skal jeg ikke 
lige fjerne det... i forhold til spirituelle centre i hjer-
nen... hvorefter der sker åbninger i folks energi-
felter som bevirker at folk fx bliver blinde og lever i 
meget ubehagelige tilstande, som ingen, absolut 
ingen kan hjælpe dem med. 
 

Træthed. Få den søvn, du har brug for. Energi-
processerne tager megen energi. 
 

Kundaliniens generelle forløb. 
Processen er, at der opløses blokeringer, opløses 
blokeringer, og opløses blokeringer. En langsom 
optrævling af blokeringer. Man ryger ind i alle 
smertelagene... Nogle gange arbejder energien 
direkte i chakraerne. Andre gange arbejder den i lag 
i den fysiske krop. Megen af aktiviteten foregår i 
æterlegemet. Det hele er ét sammenflettet net, 
som interagerer fleksibelt. Man kan ikke selv styre 
det. Ingen kortvarige forløb er ens, energien flytter 
sig hele tiden. Må ses som en vækstproces, hvor 
der hele tiden foregår en ekspansion, så der hele 
tiden sker noget nyt i ens energi… Det, man kan 
gøre er at være villig til at lade det ske. 
 

 
 

Undervejs må man bearbejde de indsigter og hæn-
delser som dukker op, både i forhold til tidligere liv, 
og i forhold til fysiske mennesker i dette liv. Bunden 
energi i blokeringer frigives først, når indsigterne er 
opnået og når logikken er på plads i årsager og 
virkninger. Hvis du har nogen i dit liv, som er i stand 
til at rumme dine oplevelser uden at gå i mod-
reaktion eller angst, så er det en stor hjælp. Det 
meste jeg har oplevet har været smertelag, som 

skulle gennemleves. Det kræver kræfter og over-
skud at gå gennem processerne.  Muligvis har man 
ikke så meget overskud til "verden" imens. 
 

Energien går til tider ”på linje” så aksen rod-hjerte-
krone bliver ”rettet ud”. Der går laseragtige former 
for stærke energier ind og ligesom ”opsummerer”, 
”opjusterer” linjen gennem kroppen. Hvor energien 
i lange tider kan have koncentreret sig om ét eller 
flere chakras. Eller bestemte blokeringsområder. 
 
De positive effekter. 
Min krop er i dag langt mere afspændt end nogen-
sinde før. Kundalinien renser simpelthen bundne 
energi fra smertefelter ud, - så den teori jeg har 
læst om kundalini er hermed selverfaret som "jo, 
det sker altså" at det ER blokeringer som renses ud.  
Energien opløser ligesom gamle "belægninger" 
som fastlåsninger kan opleves som. 
Min tænkning er relativt blevet langt mere rolig. 
Min egen oplevelse er, at udrensningen af smerte-
felter og overbrænding af gamle tanke-former, 
fjerner det brændsel som tidligere fik min hjerne til 
at beskæftige sig med de samme emner, nogle 
gange non stop. Det sker simpelthen ikke længere. 
Hvis det sker, så er det pga meget kraftige på-
virkninger udefra. 
 

Giv slip. Jeg er blevet bedre til at give slip. Kan slip-
pe både dramaer og konkrete personer meget let-
tere nu, end før i tiden. Der er gennem tiden blevet 
BEVIDSTGJORT meget fra det underbevidste, og 
det hjælper processen med at give slip. Jo mindre 
underbevidst der ligger og kan stimuleres, jo bedre. 
Det samlede energisystem fungerer derfor i praksis 
bedre og bedre. Det kan klare mere og mere 
energigennemstrømning. De negative chakra-
tilstande opløses mere og mere. Ens tilstand bliver 
mere og mere positivt præget efterhånden som 
blokeringerne spiller mindre og mindre med i det 
samle personlighedsudtryk. 
Før havde jeg store problemer med ”at gå ud af 
kroppen”. Kundalinien har simpelthen brændt så 
mange stresslag over, at jeg i dag har en helt anden 
tærskel for, hvornår negative tilstande udløses. 
Angst. Jeg har tilsyneladende arbejdet så megen 
angst igennem, at jeg i dag færdes ”frit”, steder 
hvor jeg for år tilbage blev så angstfyldt, at jeg 
måtte gå eller fik det meget dårligt. 
Reaktive tilstande har ikke nær så meget fat i mig, 
som for år tilbage. Igen tolker jeg at kundalinien har 
brændt blokeringer væk, - at der er blevet dræner 
bunden traume-energi ud, og i dag er der derfor 
ikke længere basis for overreaktioner pga. bunden 
energi på samme måde, som der var, for år tilbage. 



Kontrol.  Før i tiden måtte jeg kontrollere mig ud af 
de værste overreaktioner. Kontrollen bliver ned-
brudt af kundalinien. Hjernen går i forbindelse med 
opløsning af kontrol igennem faser, hvor man rent 
faktisk næsten ikke kan koordinere sine hjernepro-
cesser. Det føles som ren opløsning. Meget ubeha-
geligt. Giv det tid. Det positive er, at den selvskabte 
spændetrøje opløses, og man bliver ”mere og mere 
sig selv”. Så lad det ske. 
Afkalkning af krop og hjerne. Jeg har mærket det 
ene lag i hjernen efter det andet, opløses. Har op-
levet noget som føles som den ene hinde, efter den 
anden gennembrydes, i æterlegemet... Det virker 
på mig, som om stivnet substans gennembrydes, 
for at komme ind i en mere organisk tilstand, kan 
man nok kalde det. 
 

 
 

Hvor meget tid skal man bruge på kundalini? 
Jeg har siden gennembruddet brugt ca. 2 timer om 
dagen på at tillade kundalinien at arbejde. Jeg går i 
afspænding, så energien frit kan bevæge sig. 
Musik-cd'er og specielt indtalte healings-cd'er har 
virker godt for mig. Healingerne er indtalt af en 
healer, jeg kendte før kundalini-gennembruddet. 
En person som er positiv overfor min arbejdsme-
tode formulerer, at hendes opfattelse er, at jeg 
”tager trykket dagligt”. Det er måske én af forkla-
ringerne på, at det går forholdsvis godt, - at ener-
gien løbende får lov til at passere. Dvs. den hober 
sig ikke op og får overtryk. 

En anden som har en positiv indfaldsvinkel til mig 
udtrykker: Jeg oplever, at du arbejder i et naturligt 
og organisk flow, med din kundalini.  Denne person 
har talt med mange som er blevet aldeles in-
valideret af kundalini, hun har et godt sammen-
ligningsgrundlag. 
 

De vigtigste råd jeg har fået: 
1) I starten af processen havde jeg nogle oplevelser 
som virkede dybt mærkværdige på mig. Alle inkl. 
mig selv havde ikke troet, sådanne fænomener 
kunne ske, vi forstod ikke meningen med det, og 
det var uigennemskueligt hvad der skete. Det lyder 
måske kryptisk, men bliver for meget at forklare 
nærmere. 
De fleste reagerede med … luk af, luk af og luk af...  
En enkelt healer, som jeg havde et godt forløb med 
i forvejen havde en anden indfaldsvinkel.. Han sag-
de: Du skal gå ind i den proces.  Det gjorde jeg, og 
det førte til en meget frekvenshævende oplevelse/ 
proces. Læringen i mit univers er nu blevet: Gå ind i 
de processer, som kommer til dig. Vejen ud er vejen 
igennem. Processer kommer til dig, og du kommer 
kun igennem, ved at gå fremad i processen. 
 

2) Der kom en masse oplevelser på indre planer, 3. 
øje, og de var meget interessante. 
Samme healer som ovenfor, sagde til mig. Du skal 
ikke gå for meget op i de oplevelser. Hvis du gør 
det, så kan du nemt komme til at sidde fast.. noget i 
den stil. Det råd fulgte jeg, og det har vist sig meget 
konstruktivt.  Skriv det vigtigste, du oplever, ned. 
Få en kronologi, en tryghedsfølelse i lidt fast-
holdelse/ struktur via datoer, - men giv slip, giv slip, 
giv slip. 
Billederne kan virke healende, - men den objektive 
kvalitet af billederne skal man nok sætte spørgs-
målstegn ved. Man kan reelt ikke vide om de ER 
reelle hændelser eller om det er sindets egen måde 
at bearbejde følelsesindtryk på, - som ved drømme. 
Min oplevelse er, at billederne er en bearbejdelse af 
oplevelser og hændelser, som jo hurtigere man 
slipper dem efter bearbejdningen, jo bedre. Ind 
imellem kom oplevelser/ billeder af mere ”objektiv-
præget” karakter. 
 

Meditation. 
De første år arbejdede jeg alene med min energi i 
min lejlighed. Det gav mig en tryghed. Noget med, 
at disse oplevelser komme fra mit eget system, og 
det var nemt at skelne fra ”andres”. Ingen kom 
med ”dumme kommentarer”. Ingen kunne heller 
blande sig i når jeg måske afspændte 6 timer om 
dagen. Men jeg kunne fx ikke sove, hvis jeg ikke 
gjorde det. 



Jeg fik en tryghed i, at mit system kan godt kunne 
klare processen, selv. Jeg stod jo hver dag på 
benene igen, efter kraftige processer. 
Så blev jeg utålmodig... holder dette dog aldrig op... 
Kundalini virker for nogen besnærende, - men når 
det er hver dag, og man ikke har noget valg, - så 
kan ”begynder-fascination” godt ændre sig. 
Så begyndte jeg at meditere i en meditations-
gruppe en gang om ugen, og det kunne jeg godt 
holde til. Nogle gange var det weekend-medita-
tionsforløb. Det gik godt. 
Jeg havde hørt skrækhistorier hvor nogle oplevede 
at få deres kundalini-aktiveringer i forbindelse med 
jordhealinger, og de personer er ret forståeligt 
stået fuldstændig af på fx jordhealinger. Ved at 
høre på dem blev jeg bange for fx at tage på Den 
Gyldne Cirkel, hvor jeg ellers var kommet meget. 
Min oplevelse er nu, at min energi sagtens kan tåle 
det, og jeg får også den oplevelse, at det er en 
hjælp at komme der, fordi der bliver arbejdet med 
min energi på en lidt anden måde. På en måde, så 
jeg tror, at sjælskontakten bliver styrket relativt 
mere, end hvis jeg arbejder alene med mit eget 
energisystem, hvor man jo det meste af tiden 
udholder at energien står og arbejde i blokeringen 
dvs. man udholder smerter. 
Jeg oplever at der ER en beskyttelse ved at være 
tilknyttet Den Gyldne Cirkel, og at man får hjælp til 
at ens energi forløses maksimalt hurtigt. Det har 
været vigtigt for mig at få den oplevelse, mit 
”lavere tankesind” kan nemlig ikke regne ud, hvad 
mit energisystem kan tåle og hvad det ikke kan tåle.  
Man må forsøge sig frem. Man må være modig. 
 

   

Håber, det er lykkedes mig at beskrive også det 
positive ved kundalini – uden at forherlige, bort-
forklare eller ignorere også de ubehagelige om-
stændigheder... Det ER et stærkt arbejdsredskab, 
men det er klogt at have respekt for kræfterne. 
Efter jeg har fået en kundalini-aktivering, så løber 
det mig koldt ned af ryggen, når jeg fx ser kun-
dalini-yoga, hvor man prøver at fremprovokere 
kundalini. 
Jeg vil kun sige: gør det ikke! 

Står du med en aktiv kundalini, så har du et pro-
blem... det er faktisk ikke sådan til at stoppe. 
Jeg vil aldrig overhovedet anbefale nogen at prøve 
at fremprovokere det. 
Men hvis du har en aktiv kundalini, så… arbejd 
MED! 
Se det, som en kvinde fortalte, at Inderne så på det 
i Oneness-city i Indien, hvor hun under en 21-dags 
proces fik en kundalini-aktivering... se det som en 
VELSIGNELSE i dit liv.    Præcist ét år efter min akti-
vering, hørte jeg foredrag af denne kvinde, og hun 
var den første jeg i det år mødte, som var positiv 
overfor kundalini. Alle andre var så angstfyldte, når 
jeg talte om kundalini, at jeg holdt mig for mig selv. 
Da jeg hørte hendes overbringelse af indernes 
VELSIGNELSES-holdning, så faldt der tonstunge byr-
der fra mine skuldre, og fra den dag blev mit angst-
niveau i forhold til kundalini markant reduceret. 
Måske kan det, som har virket for mig, inspirere dig. 
Måske du må gøre det helt anderledes. 
Men jeg har hermed videregivet, hvordan jeg 
tackler min proces, og hvad der har vist sig som at 
virke, for mig. 
Rent afslutningsvis så vil jeg sige, at i forhold til at 
sætte min proces ind i en større sammenhæng, så 
oplever jeg, at det, at komme på Den Gyldne Cirkel 
er en hjælp. Den gralsforståelse, og indsigt i grals-
dynamikker som der undervises i der, er gode 
brikker at have med i sin forståelse af ”hvad der 
sker”. Kundalini er jo en kraftig ”fortidsafvikler” 
med den forædling, som det jo strengt taget er, af 
bundne og fortrængte følelser. Endvidere oplever 
jeg processen blive sat ind i fx indvielsesvejen, og 
det giver én et overblik over "hvor vi mon er på vej 
hen". Personligt har oplysningsvinklen/ forvent-
ningen mht. kundalini ikke sagt mig så meget i sig 
selv, og Den Gyldne Cirkels fokus på, at man er aktiv 
i denne verden har jeg det godt med. Min bedste 
anbefaling på at søge stedet.   Efterhånden som jeg 
har bevæget mig fremad i forløsningen så ændrer 
teorien sig til selvoplevede processer, og det giver 
ren tryghed, også i forhold til... hvor havner dette 
her :-) 
 

Håber, dette har sagt dig noget. Jeg er kun ekspert 
på min egen proces og dertil, hvor den er nået og 
har oplevet, at andre tackler deres forståelses-
rammer og processer meget anderledes.  Mit for-
mål med dette har været at dele også min proces, 
som så også den kan ligge som mulig inspiration for 
andre som pludselig finder sig selv med en aktiv 
kundalini. 
 
Kærlig hilsen Theana theanahansen@hotmail.com  



Et paradigmeskift i kim!?           /Skye 
 

 
En erantis folder sine to kimblade ud som første skridt i sin pro-
ces med at bebude sit gule forår. I planteverdenen er kimbladene 
en vigtig kategori til klassificering (en-kimbladede/ to-kim-
bladede). Kimbladene er meget forskellige fra de almindelige 
blade, som foldes ud senere i processen 
  

I sidste nummer af bladet blev min fortvivlelse ud-
stillet over, hvad der sker, når mennesker opkaster 
sig til eksperter på leksikalt niveau, som det kan ske 
på Wikipedia, hvor alle uden videre kan redigere 
med. Vores fælles referencer kan risikere at for-
falde, og artiklen om chakraer, som vakte min 
harme, findes såmænd i skrivende stund stadig på 
nettet som Wikipedia-opslag. Wikipedia har så 
ubetinget også nogle styrker, og jeg benytter det 
meget - må blot sørge for at være vågen og ikke for 
blåøjet.  
Jeg ønsker ikke, at fremtidens sandhed om cha-
kraer skal være, at de entydigt HAR bestemte ana-
tomiske referencepunkter, frekvenser, farver mm. 
alt sammen fremstillet helt ureflekteret og ukritisk 
på uendeligt løst grundlag, og jeg ønsker slet ikke, 
at man lige så ukritisk skal hævde, at de egenskaber 
som knytter sig til dem er objektiv levitation, 
telekinese, materialisation mm. 
 

… eksemplerne herpå er legio. 
 

Jeg får i stigende grad følelsen af, at hvis vi skal 
have held med et paradigme-skift, som i respekt 
åbner for den indre side, menneskets rige psykiske 
landskaber, så er det vigtigt at man ikke blot spiller 
ud med esoteriske stråler fra Store Bjørn, auraer, 
chakraer og lignende som vel er stimulerende at 
jonglere med i bevidstheden, men ikke er særligt 
håndgribelige. En ny holistisk verdensanskuelse må 
også gribe fat i det, som kan sanses, måles, vejes og 
behandles rationelt. Det afgørende er måden! 
Jeg er overbevist om, at sprog, bølgelære, musik, 
biologi og meget andet indeholder muligheder for 
en helhedserkendelse af det at være menneske 
skrevet ind i en større sammenhæng. 
 

Jeg ærgrer mig ofte lidt over min gymnasietids 
skoletræthed: hvis jeg havde overvundet den eller 
været den foruden, havde mange spændende fa-
cetter måske været lettere at åbne. Heldigvis har 
jeg et par gode venner som tålmodigt bliver ved at 
give mig kig ind bag forhænget af nogle af de 
nævnte områder. En af dem er Knud Brant Nielsen 
som har udarbejdet et enestående materiale om 
sammenhængen mellem ladningen i sprogets mind-
ste bestanddele – i dette tilfælde primært konso-
nant-grupper – og krop og psyke. Han kalder sit 
studium læren om ekspremer. 
 

Struktur, mønster, mening er en del af det at være 
menneske, også på det kropslige niveau. Jeg har i 
mine musikstudier sammen med Knud filosoferet 
over, hvordan et fænomen som oktav spejler sig i 
en talproces, forholdet 1:2 (ét til to), og hvordan 
dette forhold opleves som ’samme kvalitet på et nyt 
niveau’. Som sanger er det oplagt at reflektere 
over, at drenges sangstemme med puberteten syn-
ker en oktav: når mænd og kvinder synger sammen, 
har mændenes toner den halve frekvens og den 
dobbelte bølgelængde af kvindernes, alt sammen 
som resultat af pubertetens omlægning af de sek-
suelle kreative kræfter. 

 
Mændenes toner – her anskueliggjort af en svingende streng, 
øverst – har den halve frekvens, men den dobbelt bølgelængde 
af kvindernes, nederst. 
 

Det er fascinerende at fordybe sig i ’abstrakte 
oktav-processer’ også findes i forplantningen: 
 

 
Vi har alle otte oldeforældre, fire bedsteforældre, 
to forældre: de to vil smelte sammen, æg og sæd 
mødes, og de to bliver ét – en zygote, som det 
hedder i biologien. Men nu vender bøtten, for med 
celledelingerne, kommer zygoten nu til at bestå af 
først 2, så 4, dernæst 8… og så videre enheder! 
 

Totals-systemet som spejler oktavprocessen finder 
vi for resten computerens binære (totals-) kode 
som hele tiden forholder sig til to muligheder: 
tændt eller slukket, 0 eller 1, og hvor en infor-
mations-enhed, byte, består af 23=8 enheder.  
Tallene 64, 128, 256, 512, 1.024 osv. dukker af 
samme grund op igen og igen når man beskæftiger 
sig med it. 



… og apropos de kinesiske temaer i dette blad, så 
er yin-yang, de otte trigrammer og de 64 heksa-
grammer (som også stregkoder er det) naturligvis 
et udtryk for samme binære talforståelse. 

 

 
 

Cellerne i embryonet bliver ikke ved med blot at 
dele sig i to, men specialiserer sig i forskellige 
rytmer et stykke inde i processen. 
Knud gjorde mig opmærksom på det vigtige sta-
dium i udviklingen, som kaldes gastrulation, ’ind-
foldning’. Det indfinder sig efter, at celle-delingen 
har frembragt noget der minder om bold, en bla-
stula. Ved indfoldningen sker der en vigtig tre-
deling af embryonets celler i tre kimlag, hvor hvert 
lag specialiseres til en gruppe funktioner. 
Man kunne måske finde et vigtigt afsæt til en for-
ståelse af et treenigt menneske i denne proces. 
Og jeg er af den uforgribelige mening, at leksikale 
opslag har langt større chance for at kaste noget 
værdifuldt af sig på det biologiske felt end på de 
metafysiske. Derfor følger næsten uredigeret en 
Wiki-pedia-artikel om den menneskelige embryo-
nale udvikling. Der er naturligvis et væld af biolo-
giske fagtermer, men prøv at tage det let, kig pro-
cessen igennem og få et overordnet perspektiv. 

Wikipedia, embryon: 
”Den embryonale fase kan sættes til 3.-8. uge af 
graviditeten. 
 

Uge 1 
Når en ægcelle, oocyt, og en sædcelle, spermatozo, 
smelter sammen i kvindens æggeleder dannes en 
zygote.  
Zygoten deler sig livligt, ved mitotiske delinger. På 
tredje dagen er den blevet til 16 celler, og kaldes 
morula, morbær-stadiet. 
Morula når frem til livmoder hulrummet. Her bliver 
celleklumpen væskefyldt, og kaldes en blastocyst. 

 
 

Blastocysten deler sig i to dele: embryoblasten og 
trofoblasten.  
Trofoblasten danner en kappe om embryoblasten, 
senere vil dette blive til fosterhinderne og 
moderkagen.  
Embryoblasten bliver ophavet til selve embryonet - 
eller det tidlige foster (og er herfra man høster 
embryonale stamceller). Blastocysten er på dette 
tidspunkt begyndt at trænge ind i livmodervæggen. 
 

Uge 2 
I uge to dannes den tolagede kimskive. 
Trofoblasten vil udvikle sig videre til de under uge 1 
beskrevne dele. 
Embryoblasten udvikler sig til epiblasten og 
hypoblasten tilsammen udgør dette den tolagede 
kimskive.  
Epiblasten vil senere udvikle sig til amnionhulen 
(hulrummet hvor der er fostervand omgivet af 
årehinden, amnion).  
Hypoblasten bliver til den primitive blommesæk. 
Grænsefladen mellem de to "bobler" er den 
bilaminære kimskive. 
 

 
Gastrulation – indfoldning (nederste række) 



Uge 3 
Fra epiblast-delen af den tolagede kimskive vandrer 
celler ned mellem de to lag. Der er nu dannet en 
trelaget - trilaminær - kimskive. Lagene kaldes nu 
ektoderm (epiblasten), mesoderm og endoderm 
(hypoblasten). 
Skiven vil begynde at folde og danne den 
kommende rygmarv - neuralfuren. Somitterne vil 
blive synlige 
 

 
 

Uge 4 til 8 
Gennem denne periode vil embryoner vokse yder-
ligere og forskellige celler vil vandre til forskellige 
områder af cellen og give ophav til deres forskellige 
organer.  
Fx vil celler fra mesoderm blive til bl.a. muskler, 
knogler, blodkar og blod, mens ektoderm vil blive 
til bl.a. hud og nerver. Endoderm vil blive til 
tarmsystemet med tilhørende kirtler (lever, 
bugspytkirtel etc.) 
Ved udgangen af 8. uge overgår embryonet til at 
være et foster.” 
 

… dermed slut for Wikipedia 
 

 
     Menneske-embryo, fire uger.                      Ouroboros 

 
Frøet af en gingko-plante åbnet, så embryonet er tydeligt. 

 
Afsluttende bemærkninger: 
Det, som er farligt ved at slå sandheder fast ved of-
fentliggørelse osv. er naturligvis, at man måske 
mangler dybder, perspektiver eller finpudsning. Til 
gengæld kan det at cirkulere sine refleksioner og at 
have bevidstheden om at andre øjne og bevidst-
heder kigger med undertiden være det, der skal til, 
før man finder det rette perspektiv.  
Så i dette lille medie har man måske lov at lægge op 
til en meditation over nedenstående diagram med 
sammenhænge, hvor kategorierne blandes lidt. Fx. 
er det ikke uvæsentligt, om den tilsyneladende op-
lagte kobling mellem de tre nasaler M, N, Ng – de 
tre steder vi kan lukke/ nynne i ansatsrøret – må 
betragtes som et kuriøst tilfælde eller har dybere 
betydning. Og om tredelingen i menneskets ånd- 
sjæl- legeme (ånding- bevægelse- omsætning) 
kunne se ud til at have en primær biologisk spejling. 
 

Hvad tror du?  
Flere refleksioner følger! 
 
 
 

Kimlag: Ektoderm  
(ydre cellelag) 

Mesoderm  
(mellem-cellelag) 

Endoderm 
(indre cellelag) 

Kropsdel: Næse Mellemgulv Mund 
Nasal: N Ng M 
Funktion: Åndedræt 

sansning 
Bevægelse, 
blodstrøm, 
reproduktion 

Fordøjelse 

Kropsvæv: Lunger, hud og 
nerveceller. Hjernens 
neuroner 

Knogler og muskler, 
herunder hjerte-/ kar-
systemet samt repro-
duktionssystemet 

Mave- tarmsystem, 
Lungeceller, 
bugspytkirtel, 
thyroidkirtel. 

’Karakter’:  ’Ånd’ ’Sjæl’ ’Krop’ 



Chakramusik /Skye Løfvander 
 

Har du styr på din spirituelle kulturhistorie? 
Har du f.eks. reflekteret over, hvordan et begreb 
som chakra, som en ganske omfattende subkultur 
benytter sig af som en selvfølgelig fælles reference, 
har holdt sit indtog i vores kulturkreds? 
Prøv til en start at svare på de tre følgende 
spørgsmål. Det kan gribes an som en fornøjelig quiz 
med vennerne. Der er ved hvert spørgsmål angivet 
tre svarmuligheder: 
 

- Hvor langt tilbage i historien skal vi for at finde de 
første kendte skriftlige kilder til de syv chakraer? 
1) Mindst 4000 år. 
2) Mindst 2000 år. 
3) Mellem 400 og 1000 år. 
 

- Hvornår blev chakra-begrebet introduceret i den 
teosofiske kulturstrømning, som mange anser for en 
milepæl mht. præsentationen af ’den evige visdom’ i 
Vesten? 
1) Med H. P. Blavatskys bog Isis Unveiled, som 
udkom første gang 1877, ’en universalnøgle til 
oldtidens mysterier og moderne videnskab og 
teologi’. 
2) Med samme forfatter i ’Den hemmelige lære’ fra 
1888, ’en syntese af religion, videnskab og filosofi’. 
3) Senere 
 

- Hvornår dukkede forestillingen om et chakra-system 
som korresponderer med regnbuespektrets rød-
orange-gul-grøn-… op? 
1) For 4000 år siden 
2) For 400 år siden 
3) For 40 år siden 
 
Der er ingen grund til at fedte med svarene: 
- I vedaerne, de tidlige indiske religiøse skrifter, som 
er 3.000-3.500 år gamle, er der ingen henvisninger 
til chakraer, om end der findes en del billeder med 
syvdelte strukturer, men ingen som henviser til 
’kroppens energisystem’, lotusser, kronblade eller 
andre af de kendte forestillinger, som vi forbinder 
med chakraer. 
I de tidlige upanishader, som er 2.700-2.800 år 
gamle, findes beskrivelser af et begreb, som vi for-
binder med chakraerne, nemlig nadierne, 72.000 
subtile ’nervebaner’, som hjertet siges at være 
centrum for… men ingen chakraer i øvrigt! 
I de senere upanishader – et godt stykke oppe i vor 
tidsregning – introduceres ideen med en firdelt 
bevidsthed, der relaterer til kroppen, og som også 
har været basis for det ligeledes firdelte kaste-
system. Foruden hjertet regner man her med hals, 
navleregion og hoved.  

En klassisk tekst som Padaka-Pancaka skal man læse 
med særlige briller, hvis man vil have fremstillingen 
til at harmonere med gængse forestillinger om cha-
kraer. Og hverken i Patanjalis Yoga Sutras eller i 
Bhagavad Ghita refereres til chakrasystemet. 
Den chakra-model, som stort set alle i den ny-
spirituelle subkultur refererer til, blev introduceret 
til vesten gennem Sir John Woodroffe (Arthur Ava-
lon med udgivelsen The Serpent Power, og bygger 
på shakta-grenen inden for den tantriske tradition. 
Imidlertid findes der flere grene med mange og 
meget forskellige udlægninger af chakra-systemer. 
Matsyendranath, som er vanskelig at tidsfæste, reg-
nes for grundlægger af Natha-traditionen. Han kan 
have levet for i omegnen af 1.000 år siden. I Kaulaj-
nana Nirnaya, som tilskrives ham, beskrives et sy-
stem med otte chakraer med hver otte kronblade/ 
eger. Placeringerne er altovervejende sammenfald-
ende med det senere shakta-system: Isse, pande, 
mellem øjenbryn, mund, hals, hjerte, bug og køns-
dele. Traditionen blev videreført af Gorakshanath, 
hvis udlægning af chakrasystemet bl.a. har føl-
gende elementer: Kamarupa-chakra (vinfarvet); 
Svadhistana (koralfarvet); Bugchakra (kundalini-cha-
kra, 5 kronblade); Hjertechakra (8 kronblade); Hals-
chakra; Talu-chakra (svælget); Pandechakra; Brahma-
randra/ Nirvana Chakra; Akasha chakra (16 kron-
blade). 
Et andet eksempel på et chakrasystem fra en vel-
dokumenteret tradition er de ligeledes tantrisk ori-
enterede tibetanske buddhister, hvor man finder 
flere systemer med varierende karakteristika. Et re-
præsentativt eksempel: Mahasukha-chakra, 32 kron-
blade, hoved; Sambhoga-chakra, 16, hals; Dharma-
chakra, 8, hjerte; Nirmana-chakra, 64, bug. 
 

Beskrivelserne af et syvdelt chakrasystem, som den 
moderne forståelse bygger på, findes som ud-
gangspunkt først fra mogul-tiden og fremefter, alt-
så fra ca. 400 år tilbage. Et eksempel på et klassisk 
værk fra denne tid er Sat-chakra-nirupana fra 1577. 
 

 
 

 

- Rudolf Steiner: Hvordan når man til erkendelse af højere 
verdener, tysk udgave, 1904;   
- Alice A. Bailey: Letters on occult meditation, 1922;  
- Charles W.  Leadbeater: The Chakras, Illinois, 1927 

H. P. Blavatsky (1831-1891), stifter af 
Teosofisk Samfund, teosofiens centrale 
skikkelse og teoretiker, offentliggjorde 
aldrig noget om chakraer 
  

Nogle udgivelser, som foruden 
Woodroffes har været grund-
læggende for den moderne for-
ståelse af begrebet er: 



Alice A. Bailey formulerede forestillingen om 
chakraernes korrespondance med kirtler og indre 
organer.  
Leadbeater var ophavsmand til den mest udbredte 
fortolkning af relationen til nervesystemet:  
 

 
Alice Baileys chakra-begreb er også knyttet til 
begrebet de syv stråler, som delvis optræder i 
regnbuespektrets orden, men forbindelsen mellem 
spektret og chakraerne knyttes ikke direkte.  
Det er vigtigt at pointere, at ligesom antallet af 
chakraer har såvel farveangivelser som antallet af 
faser/ kronblade/ frekvens varieret meget i de 
mange forskellige historiske chakra-systemer, så 
meget desto mere som det jo handler om subjek-
tive registreringer, ikke en objektiv virkelighed. 
 

 

Alice Baileys fortolkning af det teosofiske begreb de syv stråler, 
som Blavatsky møntede i ’Isis Unveiled’, følger med intro-
uktionen i 1919 en struktur, som i det store og korresponderer 
med regnbuespektret, dog byttes om på blå og indigo – 
sidstnævnte farve har hængt ved i teosofiske kredse, selvom den 
ret beset ikke er en grundfarve. 

- Forestillingen om en direkte korrespondance 
mellem de syv regnbuefarver (egentlig er det jo 
som udgangspunkt seks, men subkulturen holder 
fast i syvdelinger) og de syv chakraer er blevet 
møntet af amerikaneren Christopher Hills i bogen 
Nuclear Evolution, hvis første udgave blev trykt i 
1968. 
 

Jeg blev animeret til at finde frem til ovenstående 
information under indtryk af dels den galoperende 
inflation, der synes at være i forestillinger om, hvad 
chakraerne – disse portaler mellem krop og psyke -  
skal udvikle sig til i fremtiden mht. antal, farver og 
egenskaber, dels da jeg stødte på artiklen om 
emnet på dansk Wikipedia, net-leksikonet som alle 
som bekendt kan redigere med på. Her beskrives 
chakraerne, som havde de en helt objektiv virke-
lighed, med entydig beliggenhed, ’frekvens’ og 
egenskaber. At disse sidstnævnte ganske selvfølge-
ligt angives som levitation, materialisation osv. som 
en leksikal sandhed fik mig om ikke højt op i luften, 
så i det mindste op af stolen. For det er vel fint at 
længes efter et mere rummeligt paradigme, hvor 
vores psykes rigdom af landskaber indtager sin 
retsmæssige plads, men at knæsætte disse fore-
stillinger som fælles sandhed, er mildt sagt tvivl-
somt – og ikke mindre når sprog og niveauet af 
henvisninger er som i bemeldte artikel. 
Personligt har jeg hele mit voksenliv dagligt oplevet 
chakra-fænomenet som en pulserende virkelighed, 
hvis erfaringer på mange måder stemmer godt 
overens med hovedtrækkene i de korrespondancer 
subkulturen – om man så skal kalde den teosofisk 
eller new age, nyreligiøs, ’alternativ’ eller noget helt 
syvende – beskriver.  
At man så i øvrigt her har en tendens til at bruge 
chakra-oplevelsen som afsæt til netop at forføre sig 
selv og verden ind i et fletværk af mere eller mindre 
– oftest det sidste - korrespondancer mellem 
sanseområder, psykologi, planeter, bevidstheds-
planer, farver, toner mm. betyder, at jeg i øvrigt må 
holde afstand, hvis jeg ikke skal få knopper. 
 

   
Johann Georg Gichtel (1638-1710), her med eksempel af ’kraft-
centre’ fra ’Teosophia Practica, 1696, tilhører en periode, som 
ligger tidligere end udspringet for mange versioner af den indiske 
chakramodel, som det viste eksempel, ca. 100 år senere. 



Når begrebet chakra er blevet så populært i selv-
udviklingskredse, skyldes det oplagt en kulturelt 
betinget længsel efter sammenhæng mellem krop 
og ånd og et ønske om at kunne sætte egen pri-
mære, sanselige erfaring ind i en religiøst eller 
holistisk farvet ramme. 
Mange, som benytter disse begreber, har et lidt 
romantiserende forhold de kilder, som de flyder fra 
- de vise, holistiske og harmoniske kulturer - og har 
en tendens til at glemme, at Indien i høj grad også 
havde et ekstrovert fokus på teknik, handel og krig. 
De overleverede forestillinger i form af tekster og 
diagrammer har netop ikke som primær kilde 
yogier, der levede isoleret i bjerghuler eller 
ashramer, men kultur-mennesker med interesse i 
matematik, sprog, anatomi.. og givetvis også musik.  
 

Gengivelse af chakraer, Indien, 19. århundrede. 
 

Ordet chakra kan nærmest oversættes med 'hjul' 
og afbildes traditionelt ofte som lotusblomster, 
hvor antallet af kronblade indikerer det relevante 
energicenters 'frekvens'.  
Det er bemærkelsesværdigt, at der trods en vis 
spredning er relativ stor enighed om chakraernes 
placering og frekvens. Men endnu mere påfaldende 
er det, at deres struktur vidner om et tankesæt 
gennemsyret af et heksagesimalt (60-) talsystem. 
Dette system forbinder vi især med de meso-
potamiske kulturer, og vi bærer stadig vidnesbyrd 
om det ved venstre håndled med den 60-delte 
urskive. 

 
 

Det er næppe vild spekulation at antage, at meso-
potamierne ikke kun benyttede systemet til at 
sætte værdi på mål og vægt, men havde etableret 
et holistisk tankesæt, som bl.a. indbefattede 
planeter, guder og ... musik. 
 

       
                               Anu                                                       Enki 

 

                      
              Sin/ Nanna                                        Shamash/ Utu  

 

     
Ishtar/ Innanna 

 
 
 

            
                 Nergal                                         Bel/ Marduk 



 
Her er først det mesopotamiske gudeparnas, som 
taler i et stærkt og elementært musikalsk sprog: 
 

 

60:  Skaber-/himmelgud Anu  
 

50:  Visdoms- vand- og bjergguden Enki  
 

40:  De ferske vandes gud Ea/ Enlil  
 

30:  Måneguden Sin/ Nanna 
 

20:  Solguden Shamash/ Utu  
 

15:  Venus Ishtar/ Innanna 
 

12:  Mars/ underverdenens Nergal  
 

10:  Jupiter, Bel/ Marduk. 
 
 

For at forstå musikken i dette, henvises til den kul-
turbærende monochord (ovenfor).  
Ved en strengelængde på 60 enheder - det være sig 
tommer, centimeter eller hvad som helst – frem-
kommer i oktaven mellem 30 og 60 en durskala, 
hvis elementer alle tilhører såkaldt ren stemning, 
dvs. de opstår som forhold mellem delinger af 
strengen med hhv. 2, 3 og 5: 
 

- 2 bliver gennem længde- eller frekvensforholdet 
1:2 (ét til to) ophav til oktaven. 
 

- 3 bliver gennem proportionen 2:3 ophav til den 
rene kvint. 
 

- og 5 bliver gennem 4:5 ophav til den rene store 
terts. 
 
30- 32- 36- 40- 45- 48- 54- 60 svarer til: 
do'- ti- la- so- fa- mi- re- do.  
 

Eller, opløst til primfaktorer: 
2x3x5- 2x2x2x2x2- 2x2x3x3- 2x2x2x5- 3x3x5- 
2x2x2x2x3- 2x3x3x3- 2x2x3x5. 
 
De ovennævnte guders 60- 50- 40- 30- 20- 15- 12- 10 
er først en mol-treklang 60- 50- 40, dernæst 
grundtonens overtonerrække 2, 3, 4, 5 og 6: hhv. 
oktav, ren kvint, oktav, stor terts og ren kvint. 
 

 

 
Rekonstruktion af lyre fra omkring 2.600 fvt. Hver enkelt streng 
var viet til en gud. For mere om sammenhængen mellem musik 
og tal i de mesopotamiske kulturer henvises til den forskning 
som er gjort af blandt andre Ernest McClain og Richard Dumbrill 
(Archeomusicology of the Ancient Near East). 
 

 
Forsideillustration fra Athur Avalons (pseudonym for Sir John 
Woodroffe, 1865-1936) bog the Serpent Power, som udkom 
første gang 1919 og var banebrydende for vestens forståelse af 
konceptet. I bogen gennemgås to tantriske tekster fra det 16. 

århundrede - mogul-tiden i Nordindien. 
 

Dermed er springet måske knapt så overraskende, 
når vi kigger på chakra-systemet med musikalske 
briller, og får en fornemmelse af et billede, som 
ikke kun er undfanget ved intuitiv skuen, men også 
er vævet ind i en kulturel sammenhæng: 



 



Der skelnes her mellem intervaller som hhv. trin: 
sort skrift under symbolerne og som skridt: hvid 
skrift, mellem de enkelte trin.  
I musikalsk forstand taler vi her om et system, 
som indeholder alt, hvad man kan ønske sig af 
musikalske byggeklodser, og som spænder over 
lige knapt otte oktaver fra 4 til 972. Der er akkurat 
otte oktaver fra 4 (=22) til 1024 (= 210) 
Menneskets hørespektrum angives ofte som 20- 
20.000 Hz, svarende til knapt ti oktaver og et 
koncertflygel spænder over godt syv oktaver, så 
musikalsk set er frekvensbåndet absolut passende. 
Grundlæggende har vi fat i det, som i musikken 
kaldes en Maj-akkord: En dur-treklang med en stor 
septim.  
Der er flere bemærkelsesværdige forhold, bl.a., at 
der er to oktaver: 
4-8-16 mellem rod og hals, hvor symbolikken er, at 
man går fra den skabte verdens elementer ind i den 
oversanselige æters dimension. I det indiske 
chakra-system spejles det af hhv. en grå (jordisk) og 
en hvid (æterisk) elefant. 
Sahashrara - den indiske betegnelse for krone-
centret - omtales populært som 'den tusindbladede 
lotus', men angives som regel til at have frekvensen 
960 eller 972. I sidstnævnte tilfælde med 12 indre og 
960 ydre kronblade. 
960 er den såkaldt rene stemnings store septim, 
som i moderoktaven mellem 1 og 2 hedder 15:8. 
972 er den såkaldt pythagoræiske (et system som 
bygger udelukkende på faktor 2 og 3) store septim, 
som i moderoktaven hedder 243:128. 
Det vitale spørgsmål og springende punkt er så 
naturligvis, hvad der er baggrunden for dette aftryk 
af heksagesimal talforståelse i indisk spirituel 
kultur. 
Som bekendt har de såkaldte arabertal - og dermed 
10-talssystemet - sin oprindelse i Indien, men der er 
flere overleveringer, som vidner om at der har 
været områder og tidsperioder med særdeles 
højtudviklet forståelse af geometri og matematik. 
Det er reelt et udtryk for fremmedgørelse, at vi i 
vores moderne kultur har sporet os så snævert ind 
på 10-talssystemet. 
 

                
                     Oktav, 1:2                                              Ren kvint, 2:3 

             
                   Ren kvart, 3:4         Ren stor terts, 4:5 

 

 
Ren lille terts, 5:6 

 

En fascinerende måde at anskueliggøre musikkens 
intervaller, de mønstre der opstår når to frekvenser 
mødes, er de såkaldte Lissajous-figurer. Ovenfor er 
de grundlæggende intervaller gengivet, der, som 
det fremgår, falder sammen med chakra-systemets. 
 

 
Med chakraerne kerne-lyde, Lam- Vam- Ram- Yam- Ham- AUM, 
kommer den mediterende rundt i ansatsrørets forskellige 
områder. Yam-lydens ansats er gengivet med et J, da det 
naturligvis ikke drejer sig om vokallyden Y. 
 

Broen mellem krop og ånd, koblingen mellem 
menneske og musik er sproget. De indiske ånds-
retninger har - i lighed med eksempelvis de græske 
og hebræiske - været meget opmærksomme på de 
skabende kræfter, sproglydene er hyllet i. 



Sanskrit er et sprog, som af forskere er blevet 
hyldet som det mest veldefinerede, formfuldendte 
og udtryksegnede.  
De spirituelle traditioner er for en stor del bygget 
på indsigter, som dengang fandt plads i et univers 
med guder og mytologi, men som man nutildags 
nærmest må kalde fonetik: 
Mantra er ikke bare 'magisk remse' - selvom 
moderne mediterende ofte glemmer dette faktum, 
og derved gør det, som skulle have været 
fordybelse, til en automatproces. Ordet har samme 
rod som menneske og mening og spejler sig også i 
sanskritordet manas, ’tanke’ (-sindets koordine-
rende evne). 
I chakra-systemet understreges sprogets skabende 
kræfter, dels ved at de 50 tegn i alfabetet indføjes i 
de 4+ 6+ 10+ 12+ 16+ 2 = 50 kronblade, idet pande-
chakraets 96 blade ofte anskues som fundamentalt 
to-delt. Derudover hører der til chakraerne såkaldte 
'bija-mantraer', frø- eller kim-stavelser, som 
udtrykker kernen af chakraets kvalitet og så at sige 
kan spore den mediterende ind på den: Lam- Vam- 
Ram- Yam- Ham- Om for chakra-sekvensen fra rod 
til pande. Alle disse mantraer og fleste øvrige ender 
på en af de tre nasaler - eller nynnelyde - M, N og 
Ng. 
 

Mantraet par excellence, det som i den indiske 
spirituelle forståelse er selve skabelsen grundtone, 
hører til pandechakraet og gengives som 
sammensat af tre tegn A-U-M, der bl.a. repræ-
senterer treenigheden Brahma- Vishni- Shiva: 
 

 
 

Som det det tidligere er belyst her i bladet, er det 
grundlæggende her en organiske bevægelse fra 
den mest åbne bagtungevokal frem mod den mest 
lukkede for endelig at klinge ud på nynnelyden M. 
Et musisk trænet øre vil parallelt hermed typisk 
kunne høre fremhævede overtoner fra først 
omkring nr. 6-8 i rækken, og derpå trinvist nedad. 
Se mere herom på www.kortlink.dk/6psv  

Mantraet AUM kommer ikke hele den fonetiske 
palet rundt, der er endnu nogle hjørner med 
skaber-kulører:  
 

- Den tilsvarende organiske sekvens fra det mest 
åbne [α]-lyd til nasalen/ nynnelyden [η] (ng-lyden) 
går via A- Æ- E- I og gengives i kompakt form som 
AING, mantraet for gudinden Saraswati: 
  

 
 

[η] kommer også til udtryk i det mest udbredte 
mantra i den tibetanske buddhisme: Om mani 
padme hum, hvor hum udtales hung. 
 

En tredie organisk sekvens går fra [α] via Ø og Y til 
N, og det er lidt pudsigt, at det i den kristne sang- 
og messetradition mest har været denne nasal, 
man har nynnet på i Kyrie eleison, Christe eleison og 
Amen! 
 

Prøv at finde disse sekvenser i eget mundtøj, det vil 
måske give… 

 
 



Indisk præget spiritualitet har ofte en grundtone af 
at betragte den ydre verden som en sølle skin-
virkelighed, hvor opgaven er forsagelse og at ofre 
drifterne til ånden, billedligt talt vække og rejse 
kundalini til kronecentret. 
Moderne mediterendes udfordring i en kultur med 
helt andre muligheder og udfordringer er konstant 
at søge den meditative indfaldsvinkel, som ikke blot 
er repeterende og fjerner fokus fra kroppen og 
dens samspil med den ydre verden.  
 

At have vågenhed for øje er fast arbejde! 
 

For mange er det på tide at opdage, at det at være 
et rumvæsen ikke primært handler om den femte 
dimension, hvis ikke først meningen med de tre er 
forstået, integreret og blevet til glæde og gavn. 
 

Et tre-dimensionalt koordinat-system etablerer med 
sine akser et rum beskrevet af kuglens perfekte 
geometri: 
 

 
 

I sin meditation kan man ikke blot at have fokus på 
det lodrette, spændingsfeltet mellem ånd og stof, 
centerlinien med dens fascinerende - og lidt 
forførende - kraftstationer. 
Det er mindst lige så vigtigt at se til, at de to øvrige 
primære balancer, mellem højre-venstre og frem-
tilbage, med deres tilhørende psykologiske indhold, 
også fungerer! 
Og først og fremmest, at det virkelig bliver til 
berigelse og fordybelse! 
 

 
AUM 

Det føltes oplagt at runde af med refleksioner fra 
den vestlige tradition om den sjælelige ladning af 
de musikalske intervaller, vi her kort har været inde 
på.  
GONG havde i foråret besøg af en umådelig 
velsyngende Iégor Reznikoff, som har specialiseret 
sig i den tidlige kristne sang: byzantinsk, grego-
riansk og gallikansk.  
Her følger en liste over den iboende mening, han 
oplever i præcist intonerede intervaller i forhold til 
en given drone. Asso-ciationerne står naturligvis for 
hans regning, mødet mellem sjæl og proportion er 
ikke eksakt videnskab: 
 
Oktav, 1:2 Lys, enhed, glad, høj 
 
Ren kvint, 2:3  Lys, kontemplativ, fuld af lys, 

himmelsk eller guddommelig 
(blidt intoneret) 

 
Natur-kvart, 8:11 (mellem ren og forstørret kvart) 

Karakteristisk sorg, undertiden 
’hinsides sorg’, usædvanlig (blidt 
intoneret) 

 
Ren kvart, 3:4  Fred, fredelig styrke (hvorimod 

den lidt lysere klingende tempe-
rerede kvart er lidt agressiv) 

 
Pythagoræisk storterts, 64:81  
 Kald, opvågnen, klarhed 
 
Ren storterts, 4:5 Sød, hengiven, angerfuld (gråd-

fremkaldende) 
 
Proportionen 9:11 (mellem lille terts og storterts) 

 Heroisk,  et kald mod en svær be-
slutning, overgang eller gennem-
gang 

 
Ren lille terts, 5:6  Afventende, accept, længsel 
 
Pythagoræisk lille terts, 27:32  
 Afventende, i smerte eller sorg 
 
Stor sekund, 8:9 Lodret, stærk, kald, stående, 

givende, åbenhed 
 
Proportionen 10:11 (mellem halvtone og heltone) 
 Spænding, uklart håb, mysterium 
 
Prim, 1:1  Enhed, fred, kontemplation i 

enhed 
 



Hemmeligheden om den Gyldne Blomst 
oversat fra Geheimnis der Goldenen Blüte  
af Thomas Bloom 

T’AI I CHIN HUA TSUNG CHIHT’AI I CHIN HUA TSUNG CHIHT’AI I CHIN HUA TSUNG CHIHT’AI I CHIN HUA TSUNG CHIH    
 

4. Lysets kredsløb og åndedrættets rytmesætning             
 

 
Andet meditationstrin: Den spirende genfødsel i energiens rum 
 

Mesteren Lü-tsü sagde: Beslutningen skal man tage 
med hele hjertet og ikke søge efter succes; da 
kommer succesen af sig selv. I den første periode af 
frigørelsen står fortrinsvis to ting i vejen: Sløvhed 
og åndsfraværelse. Men de lader sig affærdige – 
man skal ikke lade hjertet tage for meget del i 
åndedrættet. Åndedrættet kommer fra hjertet. Det, 
der opstår i hjertet, er åndedrættet. Når hjertet 
rører sig, så opstår der åndedrætsenergi. Ånde-
drætsenergien udspringer af omformet hjerte-akti-
vitet1. Når vores forestillinger passerer meget hur-
tigt, så opstår der uforudsete fantasiforestillinger, 
der altid er akkompagneret af vejrtrækningen, fordi 
ind- og udåndingen hænger indbyrdes sammen som 
lyd og ekko. Vi foretager dagligt talløse vejr-
trækninger og gør os lige så talløse forestillinger. 
Og således rinder åndens klarhed ud, som træet 
mørnes og asken bliver kold.  
 

Skal man da ikke gøre sig forestillinger? Man kan 
ikke undgå forestillinger. Skal man ikke trække 
vejret? Man kan ikke undgå at trække vejret. Det 
bedste er at gøre sygdommen til et lægemiddel. 
Det er fordi hjertet og åndedrættet er knyttet sam-
men, at man er nødt til at forene lysets kredsløb 
med åndedrættets rytme. Dertil er især ørets lys 
uundværligt. Der findes et øjets lys og et ørets lys. 
Øjets lys er solens og månens forenede ydre lys. 
Ørets lys er solens og månens indre sæd. Sæden er 
også lyset i krystalliseret form. De har begge det 
samme udspring og adskiller sig kun ved navnet. 
Derfor er forståelsen (øret) og klarheden (øjet) ét 
og samme aktive lys.  

Når man sætter sig ned, anvender man efter øjen-
lågenes sænkning blikket til at fastholde en lodlinje, 
og flytter så lyset nedenunder. Men, hvis flytningen 
nedad ikke vil lykkes, så lytter man med hjertet til 
vejrtrækningen. Man må ikke kunne høre ind- og 
udåndingen med øret. Det, man hører, er netop, at 
de ingen tone afgiver. Skulle der være lyd, så er 
åndedrættet groft og overfladisk og trænger ikke 
frit igennem. Da er man nødt til at gøre sit hjerte let 
og mindre. Jo mere man giver slip, desto mindre bli-
ver det, og jo mindre desto roligere. Med ét bliver 
det så stille, at det går i stå. Så træder det naturlige 
åndedræt i karakter, og hjertets fremtoning lader 
sig bevidstgøre. Når hjertet er let, så er åndedræt-
tet let, fordi enhver rørelse af hjertet påvirker ånde-
drættet. For at berolige hjertet, starter man med at 
øve åndedrættet. Hjertet kan man ikke påvirke di-
rekte. Man bruger derfor åndedræts-energien som 
adkomst, og det er det, man kalder bevarelse af 
den samlede åndedrætsenergi.  
 
Men børn, forstår I ikke bevægelsens væsen? Be-
vægelsen kan fremkaldes med ydre midler. Den er 
kun et andet navn for beherskelse. Således kan 
man ved blot at løbe bringe hjertet i bevægelse. 
Skulle man da ikke også kunne dysse det ned ved 
koncentreret ro? De store hellige, som havde ind-
set, hvordan hjerte og åndedræt påvirker hinanden 
indbyrdes, udviklede en nemmere fremgangsmåde 
til gavn for eftertiden.  
 
I Eliksirens Bog lyder det: ”Hønen kan udruge sine 
æg, fordi hønens hjerte altid lytter.” Det er en vigtig 
trylleformular. Grunden til at hønen kan udruge er 
varmeenergien. Varmeenergien kan kun varme skal-
lerne, men ikke trænge igennem til det indre. Der-
for leder den energien ind med hjertet. Det gør den 
efter gehør, og hønen midtsamler derved hele hjer-
tet. Idet hjertet trænger ind, trænger energien ind, 
og embryo tager imod varmeenergien og bliver 
levende. Derfor er hønen, selv når den ind imellem 
forlader sine æg, tilbøjelig til at lytte med et stadigt 
vakt øre. Derfor oplever åndens midtsamling ingen 
afbrydelse. Og fordi ånden ikke oplever nogen af-
brydelse, så opstår der ingen afbrydelse af varme-
energien hverken dag eller nat, og ånden bliver 
vakt til live. Åndens vækkelse opnås i og med, at 
hjertet først døde. Når et menneske kan lade sit 
hjerte dø, så vækkes ursjælen til live. Med hjertets 
betvingelse menes ikke dets udtørring og fordærv, 
det betyder i stedet, at det er blevet til et usplittet 
og samlet hele.  
 



Buddha sagde: ”Hvis du fastholder dit hjerte i et 
punkt, så er intet umuligt for dig.” Men hjertet 
kommer let på afveje, og derfor er man nødt til at 
samle det med åndedrætsenergien. Åndedræts-
energien bliver let forgrovet, derfor er man nødt til 
at forfine den med hjertet. Hvis man gør det på den 
måde, kan det næppe forekomme, at det ikke 
efterhånden lykkes at fastholde hjertet. Når begge 
skavankerne, sløvhed og åndsfraværelse, be-
kæmpes igennem denne stille oparbejdning, der ud-
føres dagligt uden afbrydelser; så vil det med 
sikkerhed lykkes. 
 

Når man ikke sidder i meditation, så bliver man ofte 
distraheret, uden at man mærker det. Det, at blive 
sin åndsfraværelse bevidst, er mekanismen, som 
fører til fjernelsen af åndsfraværelse. Sløvhed, som 
man ikke er bevidst om, og sløvhed, som man er be-
vidst om, er milevidt fra hinanden. Ubevidst sløv-
hed er den virkelige sløvhed, mens bevidst sløvhed 
ikke er rigtig sløvhed, fordi der stadig er nogen 
klarhed til stede. Åndsfraværelse beror på, at ånden 
strejfer omkring, og sløvhed på, at ånden endnu 
ikke er ren. Åndsfraværelse er langt nemmere at 
bearbejde end sløvhed. Det er lige som ved syg-
dom, man bemærker smerten og irritationen og 
bekæmper det så med lægemidler; men sløvheden 
ligner en sygdom, der er forbundet med ufølsom-
hed. Åndsfraværelse kan modarbejdes, forvirring 
kan lægge sig, men sløvhed og hensunkethed er 
tunge og formørkede. Åndsfraværelse og forvirring 
har i det mindste stadig en berettigelse, men i sløv-
heden og hensunketheden hersker kun anima. Ved 
åndsfraværelse er animus stadig aktiv, men under 
sløvheden råder alene mørke. Når man bliver søv-
nig under meditation, så skyldes det sløvhed. Sløv-
hed kan kun bringes ud af verden med ånde-
drættet. Selv om åndedrættet igennem næse og 
mund ikke er der sande åndedræt, så er det 
alligevel herunder den sande ud- og indånding 
finder sted.  
 

Når man mediterer, er man derfor nødt til hele 
tiden at holde hjertet i ro og energien samlet. Hvor-
dan kan hjertet finde ro? Igennem åndedrættet. 
Vejrtrækningens ind- og udånding må kun være sig 
bevidst om hjertet, og man må ikke høre det med 
ørene. Når man ikke hører det, så er åndedrættet 
fint, og er det fint, så er det rent. Når man hører 
det, så er åndedrættet forgrovet, og er det for-
grovet, så er det tynget, og er det tynget, så opstår 
der sløvhed og hensunkethed, og man er tilbøjelig 
til at falde i søvn. Det er selvindlysende.  
 

Men det er afgørende at forstå at bruge hjertet 
rigtigt under åndedrættet. Det er som at bruge 
uden at bruge. Man må kun lade lyset falde fjerlet 
på hørelsen. Denne sætning rummer en hemmelig 
betydning. Hvad betyder det at lade lyset falde? Det 
er selve udstrålingen i øjets lys. Øjet skuer kun 
indad og ikke udad. At fornemme lys uden at skue 
udad, betyder at skue indad; det handler ikke om, 
at øjet rent faktisk ser indad. Hvad betyder det at 
lytte? At fornemme lys uden at lytte udad, betyder 
at lytte indad; det handler ikke om, at øret rent 
faktisk lytter indad. Med den hørelse hører man 
bare, at her er ingen lyd. Med det blik ser man bare, 
at her er ingen form. Når øjet ikke skuer udad, og 
øret ikke lytter udad, så lukker de sig til og er til-
bøjelige til at synke indad. Kun når man skuer indad 
og lytter indad, vil organet ikke søge ud og heller 
ikke synke indadtil. På den måde bliver sløvhed og 
hensunkethed overvundet. Det er foreningen 
mellem sæden og lyset fra sol og måne. 
 
Når man som følge af sløvhed bliver søvnig, så skal 
man rejse sig op og gå omkring. Når ånden er ble-
vet klar, så sætter man sig igen. Hvis der er tid om 
morgenen, så bør man dvæle ved afbrændingen af 
en røgelsespind, det er det bedste. Om efter-
middagen forvirrer den menneskelige aktivitet, og 
man falder nemt hen i sløvhed. Men det er ikke 
nødvendigt at bruge en røgelsespind. Blot skal man 
give slip på alle problemer og sidde ganske roligt en 
tid lang. Efter nogen tid vil det så kunne lykkes, 
uden at man falder hen i sløvhed og dernæst i søvn. 
  

 
 

Den opstigende eller kontrollerede cirkulation løber 
fra halebenet op langs rygraden, over hovedbunden 
til overlæben. Den nedadgående eller ufrivillige cirku-
lation løber langs meridianen, der udgår fra under-
læben, gennem brystet, bugen og til halebenet.  
 



Afsnittets hovedtanke er, at rytmesætningen af 
åndedrættet er det vigtigste for lysets kredsløb. Jo 
længere arbejdet skrider frem, desto dybere bliver 
belæringen. Lærlingen skal under lysets kredsløb 
bringe hjerte og åndedræt i indbyrdes harmoni, for 
at undgå besværligheder med sløvhed og ånds-
fraværelse. Mesteren befrygter, at begynderne, net-
op som de har sænket øjenlågene, får forvirrende 
fantasiforestillinger under meditationerne, og hjer-
tets deraf øgede tempo bliver vanskeligt at beherske. 
Han underviser derfor i arbejdet med at tælle ånde-
drættet og fiksere hjertets tanker, for at hindre at 
åndens energi strømmer udad. Det urytmiske ånde-
dræt hidrører hjertet, eftersom åndedrættet kom-
mer fra hjertet. Derfor skal man ånde meget varsomt 
ind og ud, så det forbliver uhørligt for øret, imens 
alene et hjerte i ro tæller åndedrættet. Hvis hjertet 
glemmer antallet af åndedræt, så er det tegn på, at 
hjertet er blevet ledt udadtil. Så er man nødt til at 
holde fast i hjertet. Hvis ikke øret lytter opmærk-
somt, og øjnene ikke er rettet mod næseryggen, så 
kan det også forekomme, at hjertet bliver ledt udad, 
eller at søvnen kommer. Det er tegn på, at tilstanden 
er overgået til forvirring og sløvhed, og at man bør 
bringe orden i sjælens kerne. Hvis man ikke, når man 
sænker øjenlågene, og blikket sigter efter næsen 
lukker munden helt og ikke bider tænderne sammen, 
så sker det også nemt, at hjertet iler bort. Så skal 
man hurtigt lukke munden og bide tænderne sam-
men. De fem sanser retter sig efter hjertet, og ånden 
er nødt til at gøre brug af åndedrætsenergien, for at 
hjerte og åndedræt kan finde harmoni. På den måde 
er en daglig indsats af højst et kvarters varighed 
nødvendig, så opnår hjerte og åndedræt af sig selv 
det rette og harmoniske samvirke. Man har så ikke 
brug for at tælle mere, og åndedrættet bliver af sig 
selv rytmisk. Med tiden, når åndedrættet er rytmisk, 
så forsvinder skavankerne, sløvhed og åndsfra-
værelse, helt af sig selv. 
 

 

5. Fejltrin under lysets kredsløb 

 
Tredje meditationstrin: 

Det æteriske legeme separerer til et selvstændigt liv 
 

Mesteren Lü-tsü sagde, Jeres arbejde samles og 
modnes efterhånden, men før du har opnået til-
standen, hvor man sidder som et udtørret træ foran 
klipperne, er der stadig stor risiko for fejlskøn, som 
jeg gerne vil advare Jer nøje imod. Disse tilstande 
erkendes først, hvis man selv har oplevet dem. Jeg 
vil derfor opremse dem her.  Min skole adskiller fra 
den buddhistiske yogaskole (Chan-tsung), idet der 
for hvert trin er bestyrkende tegn. Først vil jeg 
gerne fortælle om fejlene og dernæst komme ind 
på de bestyrkende tegn.  
 

Når man sætter sig i gang med at føre sin beslut-
ning ud i livet, så skal man først sørge for, at alt kan 
foregå på en bekvem og afslappet måde. Man må 
passe på med ikke at forlange for meget af hjertet. 
Man skal se til, at harmonien mellem energien og 
hjertet opstår helt af sig selv. Først da opnår man 
tilstanden af ro, og i denne tilstand er det vigtigt at 
indrette sig under de rigtige forhold og på det 
rigtige sted. Man må ikke begynde at meditere midt 
i hverdagens trummerum, og det vil sige, at man 
ikke må være opfyldt af tomme gøremål. Man bør 
glemme alle problemer og være helt fri og uberørt. 
Man bør heller ikke fortabe sig for meget i selve 
udførelsen. Det er der fare for, hvis man anstrenger 
sig for meget. Jeg siger ikke, at man ikke skal stren-
ge sig an; men at den rette fremfærd pågår i 
midten, i mellem væren og ikke-væren.  Hvis man 
med sigte opnår det utilsigtede, så har man greb 
om det og kan fortsætte på egne ben, frigjort og 
afklaret.  
 



Endvidere skal man undgå at blive afhængig af den 
besnærende verden. Det er i den besnærende ver-
den, de fem slags mørke dæmoner driver deres spil. 
Det er for eksempel tilfældet, når man efter fikse-
ringen mestendels har forestillinger om mørnet træ 
og udbrændt aske og kun tænker lidet på jordens 
lyse forårstegn. Man synker derved ned i en verden 
af mørke. Der er energien kold og åndedrættet be-
sværet, og der opstår en forestillingsverden af 
kulde og forfald. Hvis man tøver for længe der, så 
optages man i planternes og stenenes sfære.  
 

Man må heller ikke lade sig lokke i en af de titusinde 
faldgruber. Det sker for eksempel, når alle mulige 
bindinger pludseligt løser sig op, lige når tilstanden 
af ro er påbegyndt. Man prøver at slide sig løs, men 
kan ikke. Man giver op og oplever en lettelse ved 
det. Det betyder, at hjertet gøres til slave. Hvis man 
tilbringer lang tid med det, så farer man vild i en 
verden af begær. I bedste fald ender man i himlen, i 
værste hos rævenes ånder2. En sådan ræveånd for-
mår vel også at bestige berømte bjerge, at nyde 
vinden og månen og blomsterne og frugterne, og 
finde glæde i træers flor og græssets dugperler. 
Men efter at have gjort det i tre til fem hundrede år 
eller højst i et par tusinde år, så udløber beløn-
ningen, og den bliver igen født ind i den rastløse 
verden.  
 

Det er alt sammen vildveje. Ifald man kender vild-
vejene, så vil man vælge at udforske de bestyr-
kende tegn.  

 

Meningen med dette afsnit3 er, at gøre opmærksom 
på meditationens faldgruber, så at man kommer ind i 
energiens rum og ikke ind i fantasiens hule. Det vil 
sige dæmonernes verden. Det er for eksempel 
tilfældet, hvis sætter sig ned i meditation og ser 
flammende lys og strålende farver komme til syne 
eller ser Bodhisatvas og guder nærme sig og lignende 
fantasmer i øvrigt. Eller hvis man ikke fuldender at 
forene energien og åndedrættet, hvis nyrernes vand 
ikke kan komme op, men søger nedad, og urkraften 
bliver kold og åndedrættet besværet, så er den store 
jords milde lysenergier for få, og man ender i den 
tomme fantasiverden. Eller hvis forestillingerne 
under længere meditation optræder i hobevis, og 
man prøver at dæmme op for dem, men uden at det 
lykkes. Man lader sig føre med og oplever en lettelse 
– Så bør man under ingen omstændigheder fortsætte 
meditationen, men skal i stedet rejse sig op og gå 
omkring en stund, indtil energien og hjertet igen er i 
harmoni. Først da kan man godt sætte sig ned for at 
meditere igen. Når man mediterer, skal der være en 
form for bevidst intuition for den følelse, der opstår 
under foreningen af energi og åndedræt i eliksirens 
rum. Her vil en fornemmelse af varme udløst af det 
sande lys begynde at røre vagt på sig. Så har man 
fundet det rette sted, og når man har fundet det 
rette sted, så er man i sikret imod at falde for 
begærets tomme og djævelsk mørke verden. 

 
 

Illustrationen i modsatte spalte: A, G, D, J er det mikrokosmiske 
kredsløbs fire kardinalpunkter. A-F (til højre) er de fire faser af 
opstigen af positiv ild langs den opstigende meridian. G-A 
(venstre) er de fire faser af nedadgående ild ad meridianen på 
kroppens forside. M = Hjertet. O = Ild (i ovnen - Tan Tien) 
 

 

6. Bestyrkende oplevelser under lysets kredsløb 
 

Mesteren Lü Dsu sagde: Der er mange former for 
bestyrkende oplevelser. Man bør ikke lade sig nøje 
med små fordringer, men skal opløfte sig til ideen 
om, at alle levende væsner skal forløses. Man bør 
ikke være ligegyldig og ansvarsløs i hjertet, men 
skal i stedet stræbe efter, at ordene bliver bevist 
gennem handling.  
 

Hvis ånden i meditative stunder oplever en uaf-
brudt og vedvarende lykkefølelse, som var den 
beruset eller trådt ud af badet, så er det tegn på, at 
lysets ide er i harmoni med hele kroppen. Dermed 
begynder den Gyldne Blomst at gå i knop.  
Når så tilmed alle åbninger forbliver i ro, og den 
sølverne måne står midt på himmelbuen, og man 
har følelsen af, at denne store jord er en verden, 
strålende af lys og pragt, så er det tegn på, at selve 
hjertet åbner sig til klarhed. Og det er et tegn på, at 
den Gyldne Blomst åbner sig.  



Dertil føler hele kroppen sig så fast og stærk, at den 
hverken frygter storm eller frost. De ting, andre 
mennesker finder ubehagelige, formår ikke at 
overskygge kernesjælens lysskær, når jeg oplever 
dem. Gyldent guld opfylder huset, og hvid jade for-
mer trappen. De rådne og stinkende ting på jorden, 
der kommer i berøring med den sande energis 
åndepust, bliver straks vækket til live igen. Rødt 
blod bliver til mælk. Kødets skrøbelige legeme er 
det rene guld og diamanter. Det er et tegn på, at 
den Gyldne Blomst er krystalliseret.  
 

I Bogen om Vellykket Kontemplation (Ying-kuan-
ching) lyder det: Solen synker ned i det store vand, 
og der opstår magiske billeder med rækker af 
træer. Solnedgangen betyder, at i kaos (før verdens 
fremtrædelse, før den forståelige verden) bliver 
fundamentet støbt. Det er den ikke-polære tilstand 
(wu-chi). Det højeste gode er ligesom vandet, rent 
og pletfrit. Det er herren over den store polaritet, 
guddommen, der optræder i tegnet for chok 
(chen)4. Chen er et tegn for træ, og derfor opstår 
billedet med rækkerne af træer. En syvdobbelt 
række af træer står for lyset i de syv kropsåbninger 
(eller hjerteåbninger). Nordvest er det kreatives 
retning. Hvis det flytter sig endnu en plads, står 
man ved det uudgrundelige. Solen, der synker ned i 
det store vand, er billedet på det skabende og det 
uudgrundelige. Det uudgrundelige er midnattens 
retning (mus, tzu, nord). Ved vintersolhverv er 
tordenen (chen)2 helt skjult og tilhyllet i jordens 
indre. Først når chokkets tegn igen råder, optræder 
lysets pol over jorden. Det er billedet på rækkerne 
af træ. Resten kan udledes på tilsvarende vis.  
 

Det andet trin handler om at opføre fundamentet 
herpå. Den store verden er som is, en glasagtig 
verden af ædelsten. Lysets skær krystalliserer sig 
lidt efter lidt. Heraf opstår der en høj terrasse, og 
derpå manifesterer Buddha sig i tidens løb. Og når 
det gyldne væsen viser sig, hvem skulle det så 
være, hvis ikke Buddha? Den gyldne, hellige Buddha 
er jo billedet på det store klarsyn. Dette er en 
bestyrkende erkendelse af de store.  
 

Hermed er der tre bestyrkende oplevelser, som 
man kan teste. Den første er, at gudernex1x, når 
man er trådt ind i den meditative tilstand, er i dalen. 
Man hører mennesker snakke fra omkring hun-
drede skridt borte, hver og en høres ganske tyde-
ligt. Men alle stemmerne lyder som et ekko i en dal. 
Man kan høre dem hele tiden, men hører aldrig sig 
selv. Det kalder man for nærværelsen af guderne i 
dalen.  
 

Til tider kan man opleve følgende: I det øjeblik den 
meditative ro opnås, da flammer øjnenes lys op, så 
alt foran en bliver helt oplyst, som befandt man sig 
inden i en sky. Åbner man øjnene og leder efter 
kroppen, så kan man ikke længere finde den. Dette 
kalder man for: ”Der kommer lys i det tomme 
kammer”. Det er lige så lyst inde som ude. Det er et 
meget gunstigt tegn.  
 

Eller når man sidder i meditation: Det kødelige 
legeme begynder at stråle som den rene silke eller 
jade. Det synes vanskeligt at blive siddende. Man 
føler sig trukket opad. Det kaldes: ”Ånden vender 
tilbage og støder imod himlen.” Med tiden kan man 
opleve, at man virkelig svæver op.  
 

Og allerede nu, er disse tre oplevelser er indenfor 
rækkevidde. Men ikke alt lader sig forklare. 
Forholdenes forskellighed afgøres af den enkeltes 
personlige anlæg, og når man nu oplever de netop 
nævnte ting, så er det tegn på gode anlæg. Det er 
med de ting, som når man drikker vand. Man 
mærker selv, om vandet er varmt eller koldt. På 
samme måde skal man selv forvisse sig om disse 
oplevelser. Da først er de ægte. 

 
7. Lysets ydre form for kredsløb 
 

Mesteren Lü Dsu sagde – Når det efterhånden 
lykkes at sætte lyset i kredsløb, så bør man ikke 
opgive sin vanlige beskæftigelse. Man sagde i 
gammel tid, at man skal arbejde med de ting, der 
kommer til os, og når tingene kommer til os, så skal 
man forstå dem helt fra bunden af. Når man med 
den rette tankegang bringer arbejdet i orden, så vil 
lyset ikke forvirres af ydre årsager, men vil i stedet 
rotere efter sine egne love. På den måde er det 
endda muligt at iværksætte lysets endnu usynlige 
kredsløb, og det endnu bedre under lysets sande 
og ægte kredsløb, som allerede har manifesteret 
sig tydeligt.  
 

Når man hele tiden i hverdagen er i stand til at 
reagere reflektorisk på ting, helt uden at tænke på 
andre eller på sig selv, så er det et lysets kredsløb 
forårsaget af ydre omstændigheder. Det er den 
første hemmelighed.  
 

Hvis man tidligt om morgenen kan lægge alle 
problemer til side og meditere i en eller to dob-
belttimer og derefter indstille sig på en helt objektiv 
reaktionsadfærd i alle gøremål og omstænde-
ligheder - hvis man kan gennemføre dét uden noget 
ophold, så vil alle de fuldkomne stige ned fra himlen 
og besegle en sådan adfærd inden to til tre 
måneder.  



Det forrige afsnit omhandler de lyksalige egne, man 
betræder, alt imens arbejdet skrider frem. Afsnittet 
her har til hensigt at vise lærlinge, hvordan de til 
daglig skal forfine deres arbejde, for at de kan håbe 
på en snarlig opnåelse af livseliksiren. Hvorfor er det 
mon, at mesteren netop nu nævner, at man ikke skal 
opgive sin vanlige beskæftigelse? Man kunne jo tro, 
at mesteren ville forhindre, at lærlingen hurtigt 
opnåede sin livseliksir. Slet ikke - lyder det oplyste 
svar - mesteren bekymring går på, om lærlingen har 
opfyldt sin karma, derfor nævner han det! Hvis 
arbejdet allerede nu har ført til de lyksalige egne, så 
er hjertet som et vandspejl. Når tingene kommer, så 
genspejler det tingene. Når tingene ophører, så 
forenes ånden og energien af sig selv igen og lader sig 
ikke rive med af ydre omstændigheder. Det er det, 
mesteren tænker på, når han siger: Man skal holde 
enhver indblanding af tanker om andre eller om sig 
selv helt ude. Når det lykkes lærlingen at koncentrere 
sig på energiens rum, uden ophør og med de rette 
tanker, så behøver han ikke at holde lyset i kredsløb, 
for nu roterer det af sig selv. Og når lyset roterer, 
avles eliksiren af sig selv, uden at det forstyrres af, at 
man samtidigt udfører sit daglige arbejde. I starten af 
arbejdet med meditationen er det jo anderledes, idet 
ånd og energi stadig er spredte og forvirrede. Hvis 
det ikke lykkes at få de verdslige gøremål nok på 
afstand og finde sig et roligt sted, hvor man kan 
midtsamle al sin energi og dermed undgå det vanlige 
arbejdes mange forstyrrelser, så vil man måske være 
flittig om morgenen og sikkert udkørt om aftenen: 
Hvor længe vil det fortsætte på denne måde, før man 
trænger igennem til de egentlige hemmeligheder? 
Dertil lyder det: Når man påbegynder arbejdet, skal 
man lægge de huslige gøremål fra sig. Og hvis det 
ikke er muligt, bør man ansætte en til at gøre dem 
for sig, så man kan rette al sin opmærksomhed mod 
opgaven. Men når arbejdet er så vidt fremskredet, at 
man får hemmelige bestyrkende oplevelser, så gør 
det ikke noget, hvis man samtidigt bringer orden i de 
vanlige gøremål, for på den måde at opfylde sin 
karma, det vil sige, i lysets ydre form for kredsløb. 
For længe siden sagde det sande menneske af det 
purpur polarlys (Tzu-Yang chen-jen) disse ord: ”Hvis 
man drager omsorg for sine handlinger i den 
pulserende verden og dog forbliver i harmoni med 
lyset, så er det runde rundt og det kantede kantet. Så 
lever man åbenlyst iblandt andre mennesker, men 
med sin hemmelighed, anderledes og dog lige sådan. 
Ingen kan udgrunde det, og heller ingen bemærker 
vores skjulte aktivitet.” Netop det er betydningen af 
lysets ydre kredsløb, at kunne leve i den pulserende 
verden og dog i harmoni med lyset. 
 

NOTER: 
 

1 Det kinesiske tegn for åndedrættet, hsi, er sam-
mensat af tegnet tzu, [af, selv] og tegnet sin 
[hjerte, bevidsthed]. Det kan også udlægges som, 
fra hjertet kommende, at have sit oprindelse i 
hjertet, men samtidig betegner det også den 
tilstand, hvor hjertet hviler i sig selv, det vil sige 
roen. 
 

2 Ifølge den kinesiske folketro kan også ræve 
opdyrke livseliksiren. De bevarer dermed deres 
evne til at forvandle sig til mennesker. De svarer til 
naturens dæmoner i den vestlige mytologi. 
  

3 Dette afsnit viser tydeligt den buddhistiske 
indflydelse. Fristelsen, der omtales her, består i, at 
man forledes til at tro at sådanne fantasier er 
virkelige og lader sig underkaste. 
 

4 Sammenlign afsnittet om triagrammer i Shuo Kua 
(I Ching). Chen er triagram for torden, forår, øst, 
træ og det Skabende, himlen, befinder sig mod 
nordvest i denne inddeling, og afgrunden mod 
nord: 
 

Li, ilden, lyset, solen, varmen(syd); 
K’an, afgrunden, vandet, månen (nord); 
Chen, vækkelsen, træ, torden (øst);  
Tui, det muntre, søen, disen (vest);  
Sun, det blide, vinden, indtrængen (sydøst);  
Ch’ien, det kreative, himlen (nordvest);  
K'un, det modtagende, jorden (sydvest);  
Ken, det ubevægelige, bjerget, ro (nordøst) 
 
 
 
 

 
 



 
Lilith (1892), af John Collier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel fra dansk Wikipedia: 
 

Lilith (af mesopotamisk lilitu hundæmon eller 
hebraisk lail nat) var ifølge jødisk mytologi Adams 
allerførste halvdel, kone eller elskerinde (skabt af 
Elohim, den tvekønnede Gud, modsat Yahweh, 
Guden af hankøn). 

Ifølge en af de hebræiske legender og skabelses-
myter blev Adam skabt af fin jord, mens Lilith blev 
skabt af dynd og slam. Den fine jord har ikke nogen 
stor nærings og dyrkningsværdi, hvorimod dynd og 
slam er meget mere frugtbart. Det siges at Adam 
blev misundelig på dyrene som havde en partner og 
hævnede sig ved at voldtage alle hunnerne 
(Yahweh bad Adam finde sig en mage blandt 
dyrene), men han følte ingen tilfredsstillelse ved at 
gøre dette så han bad Gud om at skabe en hun til 
ham også. Det gjorde Gud, Lilith blev, som sagt 
skabt af dyndet og slammet og Adam var glad en 
kort stund indtil hans og Lilith's første samleje hvor 
de ikke kunne blive enige om hvem af dem der 
skulle dominere den anden. Dette udløste et 
enormt skænderi mellem dem og Lilith stak af. 
Ifølge en anden legende blev Adam og Lilith skabt 
som ét væsen, de sad sammen i ryggen. De 
skændtes altid, og blev skilt i to, men de kunne 
stadig ikke holde fred, og sloges om herredømmet. 
Adam mente han havde ret til at herske, og Lilith 
mente det samme. 
Lilith udtalte Guds hemmelige navn, fik vinger og 
fløj væk fra Edens have, og slog sig ned ved Det 
Røde Hav med nogle dæmoner mellem tidsler og 
torne. Lilith fødte her en mængde dæmonbørn, 
hvis fader ikke var Adam. 
Adam ville gerne have sin kvinde tilbage, og 
klagede sin nød til Elohim, der sendte tre engle, 
Sanvi, Sansanvi og Semangelaf ud for at hente 
hende tilbage. Lilith ville ikke tilbage til Adam og 
som straf lod Gud derfor alle hendes dæmonbørn 
dø. 
I en anden udlægning af samme historie, aftalte 
Lilith med Sanvi, Sansavi og Samangelaf at hun 
kunne få lov til at forblive fri for Adam hvis hun 
tilgengæld dræbte 100 af sine unger om dagen og 
derefter blev gjort steril. 
Yahweh skabte nu Eva til Adam, og Eva blev 
stammoder til alle menneskene. 
Lilith var barnløs, alle hendes dæmonbørn var 
blevet dræbt, og derfor blev det sådan at alle 
spæde børn var hendes lovlige bytte, hvis ikke de 
var beskyttet med de tre engles navne. Det var i 
lang tid en jødisk tradition at skrive Sanvi, Sansanvi 
og Semangelaf på barnekammerets dør for at 
beskytte børnene mod Lilith. 
Havde barnekammeret ikke de tre engles navne 
over sig så havde Lilith fri adgang til børnene, hvor 
hun omskar pigerne og spiste drengene Historien 
om Lilith versus Eva bunder i at bibelen har to vidt 
forskellige skabelsesberetninger, den ene med 
Elohim og den anden med Yahweh, modstridende, 
både i kronologi og historie. 



 
Wu Xi og skidpadden 

 
Fu Xi blev født ved Den Gule Flod, et sted kaldet Chengji. Ifølge legenden blev landet ramt af en stor 
oversvømmelse, som kun Fu Xi og hans søster Nüwa overlevede. De trak sig tilbage til Kunlun-bjergene, hvor de 
bad om et tegn fra Himmelkejseren. Den guddommelige kejser anerkendte deres forening og søskendeparret 
påbegyndte frembringelsen af menneskeslægten. Det siges, at de for at sætte tempoet op greb til at forme 
menneskeskikkelser af ler og med den guddommelige kraft, de var blevet betroet, gjorde figurerne levende. 

 
Se også bagsiden! 

 
 
 
 

Næste nummer af Kunda*Linien kan forventes i januar. 
Her fortsætter vi med at følge den gyldne blomst i sin udfoldelse og 
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