
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indhold, nr. 60, januar 2010: 
 
Nyt fra foreningen og redaktøren 
 

Theana Hansen: 
- Kundalini 
 

Skye Løfvander: 
- Bag Madonnas Slør 
 

C. G. Jung 
- Hemmeligheden om den gyldne blomst,  
  T’ai i chin hua tsung chih, Kapitel 8 
 

… + kort nyt, meddelelser, debat mm. 
 

 



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. 60: 120 eks.  
Deadline, nr. 61: 10. april 
 
 

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 



Nyt fra Netværket og redaktøren 
 

Det blev en lang vinter og i bakspejlet er det jo klart 
nok, at den måtte tackles ved at gå i dvale. 
Alle læsere, der har hængt med på denne 
udgivelse, ved, at der undertiden – oftest – ikke er 
helt overensstemmelse mellem den dato som på 
forsiden er anført som udgivelsesdato og datoen, 
bladet reelt når frem. 
Til gengæld er bladet for så vidt relativt sejt og 
pålideligt, da der gennem alle 15 år er udkommet 
fire numre pr. år. 
Det er lidt trist at have slået forsinkelsesrekorden, 
men jeg håber, I kan bære over! 
Det er naturligvis heller ikke optimalt, at vi ikke har 
kunnet holde salonbålet ordentligt ved lige, selvom 
der har været tilkendegivet ønsker om at få 
muligheden. Men nu er der et par datoer på plads, 
både en torsdag og en søndag, så der er en chance 
for at tilgodese flere. Vel mødt!              / Skye 
 
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  

 

Torsdag d. 15. april og søndag d. 9. april kl. 19 
Tårnstudiet, Vesterbrogade 405, København V. 
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. 

Sindets billeder  /Skye 
 

Hvornår er visioner og skikkelsesdannelser et ud-
tryk for noget ’højere’, og hvornår må man snarere 
sige, at det er levn af en gammel bevidsthedsform? 
 

Eksempel 1: 
- En teosof, A, har en klardrøm, som viser et net-
værk af hulebiblioteker under Himalayas bjerge. 
Han udlægger billedet som at indviede i under-
grunden har anlagt huler for at opbevare visdom 
på tryk, uden at de ikke-indviede har adgang hertil 
eller viden herom. 
- Hans bror, B, som er dybdepsykolog har samme 
dag en vision af hulebiblioteker under Himalayas 
bjerge. Hans tolkning af billedet er, at det 
kollektive underbevidste i dette område gemmer 
på en rig visdomsskat. 
 

Eksempel 2: 
En kvinde får en vision af en hjemløs, forhutlet 
mand. Han virker så manifest, at hun konsulterer 
begge de ovennævnte brødre: 
- Bror A fortæller kvinden, at det handler om et 
eksempel på en skal fra den astrale verden, som 
hun med visualisering skal opbygge et beskyt-
telsesskjold imod. 
- Bror B fortæller kvinden, at det er eksempel på 
hvordan animus udtrykker sig gennem psykens 
billeder. Hun har tydeligvis ved at projicere sin 
indre mand ud på alle mulige udvendige / alt muligt 
udvendigt, gjort sin animus hjemløs og forhutlet. 
Opgaven ligger nu i at forstå, erkende og integrere 
den hjemløse skikkelse – trække ham hjem til sig 
selv. 
 

Eksempel 3: 
- Bror A er meget optaget af indisk yoga-filosofi.  
hver morgen synger han 3 x 108 gange AUM: højt- 
stille-mental, imens han visualiserer tegnets tre 
elementer, kontakter de tre bevidsthedstilstande 
og ser de tre guder for sig: Brahma- Vishnu- Shiva: 
skaberen, opretholderen og ødelæggeren.  
- Bror B er meget optaget af fonetik og har 
bemærket, hvordan den organiske sekvens af 
bagtungevokaler fra den åbne [α]-lyd via U til M 
beskriver en konvergens: en bevægelse, hvor 
læbernes åbning bliver mindre og mindre, samtidig 
med, at formanterne og overtone-profilen gradvist 
ændres, så man parallelt med sekvensen kan høre 
overtonerækkens nr. 6-5-4-3-2-1 . 
 
Skal vi bringe de to brødre til at tale sammen? 
… og hvad er dit råd til kvinden? 
 

Bolden er hermed givet op til debat! 



Tantraforløb                            /Theana Hansen 
 
 

 
 

Jeg oplevede en speciel tantrisk proces i 
forbindelse med mit kundalini-gennembrud, som 
jeg har lyst til at fortælle om.  Oplevelsen siger en 
del om tantras og kundalinis kapacitet, synes jeg.  
Forløbet foregik i 2005. Oplevelsen strækker sig 
over 4-5 måneder, og er sammenfaldende med mit 
kundalini-gennembrud 
 

Jeg mødte i Tyskland, - ved besøg hos Mother 
Meera - en mand, vi kan kalde ham for Jens, vi var 
"tilfældigt" med på den samme tur.  
 Vi fulgtes, efter besøget på 2 dage hos Mother 
Meera, hjem til Danmark. Vi snakkede sammen i 
bussen. - Jeg tog til København og han til Jylland.  
Jens havde et clairvoyant gennembrud og fik i 
bussen hjem, informationer om nogle af hans og 
mine oplevelser med hinanden i fortiden. Han var 
vild med at fortælle om sine oplevelser til mig, og 
jeg var vant til clairvoyante så jeg hørte på, uden at 
det rystede mit univers :-) Vi kendte altså hinanden i 
"forvejen". Det som han fortalte, var mest positive 
oplysninger, som var godt for mit selvværd - det var 
tiltrængt på det tidspunkt.  Han og jeg havde haft 
en del inkarnationer sammen, hvor vi havde ar-
bejdet i forlængelse af hinanden. Den ene havde 
været fysisk og den anden på ikke fysiske planer, og 
der havde været et samarbejde på den måde.   Det 
var under Atlantis-perioden. 
  

Efter hjemkomsten så vi ikke hinanden fysisk mere. 
Jens havde sagt til mig, at vi nok ville få noget 
samarbejde, og jeg var nysgerrig for at vide, hvor-
dan. Det stod uklart hvad det samarbejde skulle gå 
ud på. ... så én eller anden dag, så fik jeg den idé at 
prøve, om jeg kunne forbinde mig med ham 
energimæssigt - ved ikke hvor idéen kom fra. Det 
skete 3 uger efter mødet. 
Min sjæl må have været den "store koordinator" for 
min idé, - fordi da jeg prøvede.. så blev jeg "hevet" 
op i en fuldstændig anden tilstand, sammen med 
ham, og han var på det tidspunkt fysisk i Jylland og 
jeg i København.  

Kundalinien lavede et gennembrud i forbindelse 
med energisammenkoblingen mellem ham og mig. 
Det bliver for langt at fortælle historien i alle 
detaljer, - men det korte af det lange er, at Jens 
faktisk var til stede i mine omgivelser på et æter-
plan i de næste 4-5 måneder. Energimæssigt kunne 
jeg gå i kontakt med ham, - og faktisk så var 
kontakten meget præget af seksualitet. Jeg havde 
altså sex og anden kommunikation med et væsen, 
som var i min lejlighed på det æteriske plan. Jeg 
troede en overgang, at jeg muligvis var blevet skør, 
men fik en clairvoyant ven til at "se på det".. og jo, - 
det var rigtigt nok, - han var her æterisk til stede. 
Jens var i øvrigt vred over, at jeg talte med andre 
om processen ... han sagde (i sit æterlegeme) til 
mig: "Vi to skal gå igennem denne her proces 
sammen, kun os to... vi har muligheden for en helt 
fantastisk proces, - men du må ikke blande andre 
ind i den. Det vil afspore processen at blande andre 
ind i den". Det sagde han i sin æteriske fremtræden. 
Jeg fattede ikke ret meget af hvad det skulle gøre 
godt for. Bakspejlet var nødvendigt for senere at få 
forståelse af processen. 
  

De seksuelle situationer bevirkede hver gang, at 
min energi fik en masse energitilskud fra hans 
æteriske energi, sådan må man tolke det. Der skete 
gennembrydning af den ene blokering efter den 
anden i min bevidsthed. Jeg hævede simpelthen 
min bevidsthed ved at have bl.a. sex med ham 
æterisk - altså forbinde mig med ham på samme 
måde, som hvis det havde været en fysisk mand.  
Jeg ved, at det var hans energi, jeg trak på, for når 
jeg ringede til ham i Jylland efter disse "energiløft", 
så var han altid bemærkelsesværdig træt. Jeg var i 
total vildrede... måtte man sådan noget. Spurgte 
den ene, så den anden. Når jeg ringede, for at 
snakke med ham om hændelserne og oplevelserne, 
så blev han meget oprevet. "Oppefra" prøvede at 
lukke hans kanal, fordi han skulle koncentrere sig 
om det liv - den uddannelse, - han var i gang med - 
og kontakten med mig åbnede hele tiden til hans 
clairvoyante evner... Vi måtte opgive at snakke 
sammen i ”real time”. Han kunne overhovedet ikke 
forholde sig til mine oplevelser i sin personlighed... 
så gode råd var dyre.  
  

En healer, som jeg stolede meget på sagde: "Du 
skal gå ind i den proces". Det gjorde jeg så. Det var 
et rigtigt valg. Processen var nemlig sjæls-styret, og 
havde en dyb mening, skulle det vise sig.  
Jeg fik den ene stærkt healende oplevelse efter den 
anden. Smukke, smukke oplevelser, som jeg skrev 
ned og varmede mig meget ved. I 2½-3 måneder, 
var det den ene skønne oplevelse, efter den anden. 



Så pludselig en dag, så åbnede der sig til oplevelser 
af en helt anden karakter. Jeg begyndte at 
"unlocke" en bestemt inkarnation mellem ham og 
mig... hvor det viste sig, at han havde optrådt som 
den værst tænkelige bøddel overfor mig, i et andet 
liv. Jeg fik, dag efter dag, mere og mere indblik i 
rædslerne i torturkælderen. Misforståelser an-
gående optakten op til fængslingen, og fik også 
indsigt i påvirkningerne som torturen havde på min 
psyke. Jeg lå på min seng op genoplevede al 
smerten - det var overdrevet rædselsfuldt/ 
smertefuldt.  Hele tiden, under hver indsigt, under 
hver ny smerte som mit system åbnede op til, var 
Jens ved min side, æterisk. Jeg kunne kommunikere 
med ham. Og på en underfundig måde, så lindrede 
det min smerte meget, at han nu var ved min side 
og gennemlevede mine smerter ved torturen, 
sammen med mig, fordi han jo var til stede æterisk. 
Han blev 100 % vidende til al den smerte og rædsel, 
og hans tilstedeværelse havde forårsaget, og det 
var som balsam ud over smerterne. En meget stor 
trøst. Jeg har siden tænkt, at der var så megen 
smerte, at jeg kun kunne gennemgå den, fordi der 
netop ikke var andre til stede, som kunne sige ét 
eneste forkert ord... det var ubeskriveligt smerte-
fuldt. Men, til sidst var alle detaljer angående hele 
hændelsesforløbet "unlocket".  
 

 
  
Afslutningsmæssigt, havde jeg/ vi en oplevelse, 
hvor vores energier (er min tolkning efterfølgende) 
var blevet frisat fra hinanden. Vi var nu i hver sin 
energi. Vi lavede en meget smuk ceremoni 
sammen, stadigvæk på æteriske planer, hvor vi som 
to krigere knælede ned foran hinanden og lagde 
hvert sit sværd ned.  
Tilgivelse.  
I den fase skabtes der guld omkring os.  

I starten af forløbet havde jeg set smukke billeder 
af hvordan vores energier var flettet ind i hinanden, 
da energiforløbet var gennemført, var vores 
energier adskilt fra hinanden. 
 
Ubeskriveligt smukt, i de indre oplevelser. Som jeg 
forstår det, så unlockede han og jeg, - ved tantrisk 
at have også seksuelle kontakt på det æteriske plan 
- den rædsels-inkarnation, energimæssigt, så der 
ikke længere ligger en masse bunden energi 
mellem os, fra dengang. Vi fik frigivet den energi, 
som ellers lå latent bundet mellem ham og mig pga 
den inkarnation. 
Jeg har efterfølgende haft en del oplevelser af 
samme karakter, med, via energihævning på 
samme måde, - at jeg har været i stand til at frigive 
energi bundet i tidligere liv, i forhold til forskellige 
personer, som jeg har mødt. Der åbnes åbenbart, 
når man møder andre op til det som "ligger fra 
tidligere", og de energier kan så frisættes ved at 
gennemgå en tantrisk proces.   
  
Jeg kan gennemskue at samme processer sker i 
forhold til personer jeg har en rent fysiske relation 
til. 
I Jens´ tilfælde, foregik kontakten KUN på æteriske 
planer, og derfor blev hans personlighed ikke 
involveret i mit liv, på samme måde, som man ellers 
bliver involveret i partnere. 
  
Jeg føler, jeg til fulde har oplevet og anerkender 
tantraens forvandlende kraft. 
Syntes det var tankevækkende hvad der ”drev” den 
tantrisk proces, - denne energikobling på hinanden, 
fra tidligere liv. Også tankevækkende, at processen 
kom til at handle om at opløse energi mellem os.  
Jeg havde troet det modsatte, at man kunne 
opbygge en relation via tantra, - denne proces var 
modsatte, - at vi frisattes fra hinanden.   
 
Synes der er mange dynamikker at blive klog på, 
også for andre, ved denne proces. 
 
Jeg vil så tilføje at man altså ikke aktivt skal 
forbinde sig med andre på det astrale eller æteriske 
plan. Den beskrevne proces var sjælsstyret, og med 
et planlagt positivt formål.  
 
Venligst Theana Hansen 
Theana.hansen@gmail.com 

 
 
 



Bag Madonnas slør                    / Skye Løfvander 
 

 
 

.. hvornår mon du sidst har set de to? 
- På et postkort, en plasticpose eller en dække-
serviet? 
De hedder putti - egentlig blot italiensk for (drenge-
) børn - men bliver også kaldt keruber - fra den 
engleorden, som mod øst vogtede paradiset med 
flammesværd efter syndefaldet.  
Her graveret af Gustave Doré, 1865: 
 

 
 

Og mens vi er ved Doré, er her hans gengivelse af 
Himmelrosen fra sidste del af Dantes Guddomme-
lige Komedie, som jo går via Helvede og Skærsild til 
de himmelske regioner: 
 

 
Det er her på tærsklen, hovedpersonens guide, 
Vergil, må overlade depechen til Dantes elskede 
Beatrice og til Madonna-dyrkeren Bernhard af 
Clairvaux. 

... og det med at give over til det kvindelige er 
akkurat noget af det, denne billedserie handler om. 
 

 
 
Her ses keruberne på deres plads i englenes hierarki 
i de højeste sfærer, hvor blot seraferne står højere 
(Robert Fludd, 1617).Englevæsenerne er ifølge en 
gammel kristelig tradition (pseudo-Dionysios 
Areopagiten) delt ind i 3x3 ordener. 
 

”Den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille 
barn, kommer slet ikke ind i det!" (Markus 10, 15) 
 

... og så må vi jo leve med kontrasten til, hvordan 
man afbildede de formodede forløbere for 
keruberne i Mesopotamien, hvor de parvis vogtede 
porte og senere blev 'skabeloner' for bla. Ezekiels 
visioner. 
 

 
Disse 'sheduer' (tyre med menneskeansigt) står nu 
ved Løveporten på Louvre, Paris. 



Forhænget trækkes til side, og ind træder 
titelfiguren med barnet i favnen: 
 

 
Rafael malede billedet mellem 1512 og 1514, titlen 
skyldes, at figuren til venstre er den hellige Sixtus, 
som var pave i første del af 2. århundrede.  
I en periode hang billedet i Skt. Sixtus-klosterkirken 
i Piacenza, men man mener, at det blev malet med 
henblik på at udsmykke pave Julius II's (1443-1513) 
grav.  
Rafael var side om side med Michelangelo Julius' 
hofmaler, og der er ingen grund til at være i tvivl 
om, hvem der har lånt Sixtus-figuren sine træk. 
Paven var meget temperamentsfuld og krigerisk, 
og det kan være en af forklaringerne på, at 
Madonna til den anden side flankeres af den hellige 
Barbara, som var værnehelgen for soldater. Hun var 
dog også en af de katolikkernes '14 hjælpere' som 
man kunne påkalde i dødsstunden. 
 

 
Her er Julius fra et portræt udført af Rafael et år 
eller to inden den Sixtinske Madonna, og det vidner 
om både teknisk mesterskab og evne til at gengive 
psykologi i et omfang, som på den tid var sjælden. 

 
Adspurgt om Guds eksistens vil mange svare, at de i 
hvert fald ikke tror på ham som en mand med hvidt 
skæg, som sidder i skyerne - og de tænker næppe 
meget over, at de dermed primært refererer 
til Michelangelos fresker i Det Sixtinske Kapel (som 
for sin del har navn fra Julius II's umiddelbare 
forgænger Sixtus IV), hvor Gud i de berømte scener 
fra Første Mosebog i påfaldende grad deler træk 
med Julius. 
 

 
 

Endnu en finger med i spillet: 
Sixtus-skikkelsens pegende hånd er bemærkelses-
værdig af mindst to grunde:  
- For det første er det en hånd med seks fingre!! 
- Desuden knyttes en forbindelse til beskueren, som 
måske får en anelse om de noget bekymrede 
udtryk hos såvel Madonna som barn, som jo ellers 
synes at skride direkte fremad fra himmelregioner 
til jorden. For i blikretningen stod i kirken i Piacenza 
et alter med et stort krucifiks. Korsdøden må 
således her med i betragtning fra historiens 
begyndelse. 
 

 
Luften som åndes i Madonnas riger er 
gennemvævet af englevæsener, gengivet med 
barnlige træk.  
Her kigger vi under sløret i venstre side. 



Det barnlige og uskyldige, som også fandtes i 
Rafaels harmoniske og vennesæle væsen får en 
pikant kontrast, når man bliver klar over, hvem der 
har stået model for Madonna: 
 

    
Margherita Luti, bagerdatteren ('la Fornarina'), 
Rafaels muse og elskerinde.  
På trods af markant forskellig stil er det rigeligt 
sandsynliggjort, bla. med moderne teknik, at både 
den anstændige 'Donna Velata' til venstre og den 
noget mere udfordrende figur til højre stammer fra 
mesterens egen hånd.  
Sidstnævnte har Raphaels navn stående på over-
armens bånd, og man har med röntgen-teknik 
fundet den ring med rød sten, som man fra kilder 
ved, hun fik af maleren, men som siden er blevet 
overmalet, fordi han officielt var forlovet med en 
magtfuld kardinals niece. 
Rafael lod sig under sit arbejde med omfattende 
projekter ofte forsinke af kvinder. Han er kendt 
som den største Madonna-maler, men var altså 
skørtejæger tilligemed. Et klassisk luder-madonna-
syndrom. 
 

 
.. og nu brystkortet er spillet ud, så kig engang, 
hvad Rafael slap af sted med i Vatikanets hjerte, 
mens Michelangelo nærmest dør om dør sled med 
sine Sixtinske fresker.  

Mange kender Skolen i Athen, hvor den klassiske 
oldtids fremmeste filosoffer - praktisk talt alle 
mænd - studerer, forklarer, diskuterer, lytter, 
grunder og filosoferer. Men færre har kigget på 
'emblemet' som ovenover, i hvælvingen, samler 
disse mænds bestræbelser:  

 
Philosophia, klædt i jordbrune, søgrønne, ildrøde 
og himmelblå gevandter med dekorationer af 
planter, dyr og stjerner holder de to bøger 'Moralis' 
og 'Naturalis', og de to putti bærer her tavler med 
det, der var hele værkets oprindelige titel: 
Causarum Cognito - 'Søg viden gennem årsagerne'.  
Og så flankeres hun af to mangebrystede Artemis-
statuer (Polymastos). 

 



Hmm... hvad skal alt dette betyde? 
Kort fortalt handler det vel om, at man ved at 
sublimere ('forfine') naturen - ikke mindst sin egen - 
kan komme til at die ved visdommens bryst, og 
Rafael er bestemt ikke den eneste, der har brugt 
Artemis-skikkelsen som illustration af dette. Jeg 
henviser til min hjemme-side, Martha & Maria, 
www.kortlink.dk/7kec  
 

  
Til venstre: P. C. Abildgaards grav på Assistens, 

 til højre: Hans egen skitse til Philosophia med Polymastos 
 

På Assistens Kirkegård i København findes natur-
forskeren P.C. Abildgaards (1740-1801) grav, og her 
står hun endnu og vidner om denne sammenhæng. 
… ikke helt usædvanligt for guldalderens videre-
førelse af den græske oldtids og renæssancens 
tankegods, men dog tidligt ude! 
 

 
 

Den Sixtinske Madonna bærer sit budskab helt ind i 
kompositionen, som tydeligt er bygget op af en 
kvadrat og en trigon, hvor kvadratets midtpunkt 
tillige er midtpunkt for trigonens grundlinie, et sted 
hvor en flig af den blå kjole løfter sig og lader den 
røde underkjole komme tilsyne. 

Tolkning: Den levende Guds ord bæres fra Åndens 
højder, trigonen, af det rene sind - den ubesmittede 
undfangelse - ned og ind i den materielle verden, 
kvadratet. 
Det er karakteristisk for Rafael at smelte et følsomt 
udtryk sammen med teknisk beherskelse og en 
stram geometrisk komposition. Som andre 
renæssancegenier havde han mange strenge at 
spille på, bla. arkitektens. 
 

Den Sixtinske Madonna viser hen til Johannes-
evangeliets første strofer:  
"I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og 
Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt 
blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, 
som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og 
lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. 
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så 
hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har 
den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed." 
 

... og disse strofer viser for deres del hen til Guds 
skaberord fra det gamle testamente:  
Bliv lys! FIAT LUX!  

 
'Ordet' i Johannes-evangeliet er det græske LOGOS, 
som man har 'lånt' fra den platoniske tradition. Det 
bærer med sig betydningen ratio, proportion, 
mellemled.  
Om det i længden, bredden og højden er holdbart 
at tildele et kødeligt væsen den slags attributter er 
nok et springende punkt, men nu er ærindet i første 
omgang hverken at anfægte eller drive mission for 
andres religion, men at slutte et par ringe og kaste 
strejflys!  
I øvrigt kan man finde passager med beslægtet 
klang i andre religiøse traditioner: 
"Efter at have gennemtrængt universet med en del af 
mig selv, forbliver jeg mig selv."  
(Krishna i Bhagavad Ghita, X, 42) 
 

Illustrationen er af Robert Fludd (1574-1637). 



 
 
Kvinden er mandens sjæl! 
Via dybdepsykolgi har anima-betegnelsen vundet 
indpas, som det kvindeligt-sjælelige i mandens 
indre væsen.  
Og hvis man betragter forestillinger om krop-sjæl-
ånd, står denne sjæl mellem Ånden og kroppen 
som en motiverende instans, som animator. 
Anima betyder at gøre levende: en animator 
laver ’levende billeder’ og fra fransk har vi animere, 
som jo betyder at opmuntre eller tilskynde. 
Etymologisk har anima med livet gennem 
åndedrættet at gøre, den ånde som gør, at dyrene 
– det animalske rige – bevæger sig selv, og ikke 
som planter blot lader sig udfolde.  
Det kan så virke lidt forvirrende, at det ikke er 
Ånden (med stort!). 
 

 
Manden i sig selv - afskåret fra forbindelsen til 
Ånden via Anima – kan afbildes som ’kundsk-aben’. 
Ill.: Robert Fludd, 1624 (som foregående). 

   
... endnu et par eksempler på Rafaels brug af stram 
geometri i den kompositoriske opbygning, fra hhv. 
tidligt i karrieren - Sposalizio (Trolovelsen), 1504 - 
og fra dødslejet, Transfigurationen, 1520. 
 

Himmeldronning i det blå 
verdens herskerinde 
lad mig til din løndom nå 
saligheden finde 
 

Nådig sku hvad mandens bryst 
bærer dig i møde 
når i hellig elskovslyst 
alle længsler gløde 
 

Ubetvingeligt vort mod 
når din vilje byder 
mildnes i et nu vort blod 
når dit fredsord lyder 
 

Jomfru ren og uden plet 
moder uden lige 
dronning som med guddoms ret 
hersker i dit rige 
 

/J. W. Goethe 
 

Englene bøjer sig højtideligt for dig 
og helgener beder, hvor du sætter din fod: 
Ærværdige himmeldronning! 
For dig lyder sfærernes lyre, som Gud har stemt. 
Din ånd, guddommelig at skue, trænger gennem 
sløret om din levende, blomstrende figur; 
Du bærer den sublime almægtigheds barn, 
Dødens besejrer og verdens frelser 
 

/August Wilhelm von Schlegel 
 

            



Den Sixtinske Madonna hænger i Dresden. En kreds 
af førende romatiske digtere og filosoffer blandt 
andre Novalis, Henrik Steffens og Schlegel-
brødrene aflagde besøg i 1798, og det kom der bla. 
Schlegels sonet på foregående side ud af. Steffens, 
som var født i Stavanger (1773-1845), og som er 
blevet kaldt 'dansk romantiks fødselshjælper' 
skrev: "I den italienske samling, så jeg kun Madonna - 
ved Gud! intet andet end Madonna [...], sådan har et 
billede endnu aldrig virket på mig! Hvad jeg følte må 
jeg kalde andagt, sand religiøs andagt, tilbedelse, jeg 
ved ikke hvad jeg ellers skal kalde det."  
Læs mere om Steffens på www.kortlink.dk/kn5 
Som nævnt førte romantikken - og den danske 
guldalder - nogle af de vigtigste strømninger fra 
renæssancen videre. Herhjemme dyrkede Grundt-
vig (og Ingemann mfl.). såvel i det tilsyneladende 
barnlige - som 'Dejlig er den himmel blå' - som i sine 
mest grænseoverskridende visioner, kvinde-
lighedens religiøse udtryk med et vandmærke fra 
platonisk filosofi. 
 

    
 

Herhjemme dyrkede Grundtvig (og Ingemann mfl.) 
såvel i det tilsyneladende barnlige - som 'Dejlig er 
den himmel blå' - som i sine mest grænse-
overskridende visioner kvindelighedens religiøse 
udtryk med et vandmærke fra platonisk filosofi. 
 

 
 

Novalis' (1772-1801) program med 'poetisering af 
videnskaben', 'hymner til natten', 'poesiens blå 
blomst' og ikke mindst hans dyrkelse af sin tidligt 
afdøde forlovede, Sofie von Kühn, som religiøst 
betonet Filosofi (med stort Ph) kan synes 
følelsesmæssigt overspændt, men indeholder stor 
dybde og binder religiøse, videnskabelige og 
kunstneriske udtryk sammen som ansats til en 
sjældent set helhed.  
Han døde imidlertid selv meget ung.  

 
I det gamle Ægypten var Isis moderen til det 
guddommelige Horus-barn, og blev dyrket som den 
tilslørede gudinde og uddeler af livets brød. 
En anden stor skikkelse i den tyske romantik, 
Friedrich Schiller (1759-1805), behandlede Isis-
myten i sit digt ’Det Tilslørede Billede i Saïs’: Digtet 
fortæller, at i Saïs i Nil-deltaet, hvor Isis-dyrkelsen 
havde et udspring, skulle der findes en piedestal 
med indskriften ’jeg er det som findes’. En anden 
indskrift lød: ’Jeg er alt, som er, som var og vil blive, 
intet dødeligt menneske har nogensinde løftet mit 
slør’.   
En yngling løfter Isis’ slør på trods af advarslen om, 
at dette syn ikke er for dødelige.  
Den følgende strofe lyder (frit oversat): 
 

Nu spørger i vel: hvad viste sig for ham? 
Jeg ved det ikke 
Præsterne fandt ham den følgende dag, 
ganske bleg og helt fra sans og samling, 
liggende udstrakt for foden af Isis’ søjle. 
Hvad han havde set og erfaret 
har hans tunge aldrig røbet 
Auf ewig war seines leben heiterkeit dahin 
Ihn riss ein tiefer gram zum frühen graben 
 

Således bliver legenden sat i et tragisk lys hos 
Schiller. 
 

Novalis behandlede temaet i sin uafsluttede roman, 
Lærlingene Fra Saïs. I en tidlig skitse får afsløringen 
af Isis en ganske anden drejning: 
 

Én lykkedes det for 
Han løftede sløret af gudinden fra Saïs 
Men hvad så han? 
Han så 
underes under 
sig selv! 



Novalis åbner senere i romanens udvikling endnu 
mere for muligheden af en direkte, transcendent 
erfaring af det absolutte: Hvis ingen dødelig kan 
løfte sløret, så må jeg dø eller sagt anderledes: 
virke gennem min udødelige del. Videre i romanen 
slås bro mellem den jordiske elskende og Gudinden, 
mellem hedenskaben og kristendommen (Isis og 
Himmeljomfru) og mellem det jomfruelige og det 
moderlige.  
Temaerne der lejrer sig om dette er legio, ikke 
mindst biblens henvisninger til jomfruer, enker og 
enkesønner, brødundere, slørdans, død og 
genopstandelse, 3½ dage eller år, 42 måneder eller 
tilsvarende cykler. 
Hvis du er nysgerrig, er du velkommen til at 
henvende dig 
... eller endnu bedre: 
Løft selv et slør! 
... eller bare en flig af et! 
 

 
 

En billedserie bør ende ud i en åbning til at danne 
egne billeder. 
Hvis du savner inspiration, håber jeg, det 
nedenstående kan hjælpe på vej.  
Citatet fra Apulejus' Det Gyldne Æsel bringes også 
fordi, det ikke har været muligt at opspore en 
kunstnerisk gengivelse af denne meget præcist 
gengivne vision, så hvis du er eller kender en 
kunstner, som vil nedfælde Apulejus' Isis på papir, 
lærred eller computerskærm, så er jeg lutter øjne! 
 

"Jeg vil forsøge at beskrive hendes skikkelse, så godt 
det går med menneskelige ord, og dersom hendes 
guddomskraft vil forlene mig med tilstrækkelig 
veltalenhed. Et rigt hår bølgede om hendes hals, om 
hovedet havde hun blomsterkranse, og midt i panden 

skinnede en rund plade ligesom et spejl eller snarere 
ligesom fuldmånen. Omkring den snoede sig slanger, 
over den sænkede sig kornaks. Hendes klædebon var 
af fin bomuld, der skiftede i mange farver, snart 
hvidt, snart safran, snart rosa. Men mere og mere 
blændedes mit øje af hendes overklædning, der var 
dybsort og fra højre side var trukket hen til venstre 
skulder og hang ned fra knuden i mange folder og 
frynser. Både bræmmerne og kappen var oversået 
med funklende stjerner, og midt imellem dem 
skinnede fuldmånen i al sin glans. Rundt om hele den 
bølgende dragt snoede sig en krans af blomster og 
frugter. I hænderne holdt gudinden forskellige ting: I 
højre hånd en messingrangle, i hvis smalle, 
sammenbøjede blade nogle små metalstykker 
klingrede, i venstre et gyldent drikkekar, over hvis 
hank der rejste sig en slange med højt løftet hoved 
og svulmende hals. Hendes ambrosiske fødder var 
iklædt sandaler af sejrspalmens blade." 
 

 
 
“Ego Mater Pulchrae Dilectionis: A Negotio 
Perambulante In Tenebris.” 
“Jeg er al nådes Moder, som vejleder pilgrimmene 
gennem natten.” 
 
Vi vender tilbage til Apulejus og Isis-mysterierne! 
 

Hvis du vil beskue hele denne billedserie i farver, 
findes den på Internet på www.kortlink.dk/7kdd  



C G JUNGs introduktion til 

Hemmeligheden om den Gyldne Blomst 
oversat fra Geheimnis der Goldenen Blüte 
af Thomas Valentin 
8. afsnit: Magiske ord til den lange rejse 
 
Fire ord krystalliserer ånden i energiens rum. 
I den sjette måned ses pludselig flyvende hvid sne. 
På den tredje post blændes man af den strålende 
solskive. 
Den blide vind lufter i vandet. 
Under himlens forvandlinger 
nærer man sig ved åndskraften der modtager. 
Og hemmelighedens endnu dybere hemmelighed: 
Landet som ingensteds findes, det er det sande hjem. 
 
Mesteren Lü-tsü sagde: Yü Ch’ing har videregivet os 
denne magiske formular til den lange rejse. Linjerne 
er ladet med mystik. De udtrykker de fire centrale 
ord i den store Tao: Handling ved ingen handling. Den 
manglende handling hindrer, at mennesket vikler sig 
ind i form og gestalt, det materielle. Handling ved 
ingen handling hindrer mennesket i at stivne i en 
tom og død intethed. Virkningen afhænger helt af 
den Ene i midten, virkningen forløses i de to øjne. De 
to øjne er som Karlsvognens vognstang, hvorom 
hele skaberværket roterer. De sætter lysets og 
mørkets poler i kredsløb. Fra først til sidst drejer 
eliksiren sig om en ting, nemlig metallet i midten, det 
vil sige blyet i vandregionen. Når lysets kredsløb 
hidtil har været omtalt, var det for at påpege, at den 
indledende forløsning virker ind på det indre udefra. 
Det er for at hjælpe én på vej til herskeren. Det er for 
lærlinge på de indledende trin. De tager vare på de 
to nederste overgange, for at overvinde den øverste 
overgang. Når begivenhedernes rækkefølge så står 
klar, og man kender forløsningens karakter, så 
holder himlen ikke mere bevidstheden tilbage, men 
afslører den ultimative sandhed. I lærlinge, hold den 
hemmelig og streng Jer an. 
 

Lysets kredsløb er fællesbetegnelsen. Jo mere 
arbejdet skrider frem, des mere står den gyldne 
blomst i flor. Men der gives en endnu mere 
vidunderlig form for kredsløb. Hidtil har vi 
bearbejdet det indre udefra, nu bliver vi i midten og 
behersker det ydre herfra. Hidtil var det en hjælp til 
herskeren; det er nu en udbredelse af denne 
herskers forordninger. Hermed er hele forholdet 
vendt om. Når man vil trænge ind til mere subtile 
områder, så bør man først se til, at man behersker 
krop og hjerte fuldkomment, at man slipper alle 
problemer, er helt klar og i ro, og at man uden 
mindste uro fastholder det himmelske hjerte lige i 

midten. Derefter sænker man begge øjenlåg, som 
når man modtager den hellige forordning, hvorpå 
man er udpeget til minister: Hvem ville vove ikke at 
adlyde? Derpå lyser man med de to øjne op i 
afgrundens hus (vand, K’an). Hvor den Gyldne 
Blomst end færdes, så stråler polaritetens sande lys 
den i møde. Det stillestående (det lyse, Li) er lyst 
udadtil og mørkt indadtil. Det er det skabtes legeme. 
Det mørke går ind og bliver herre. Virkningen heraf 
er, at hjertet (bevidstheden), udviklet af 
bundetheden til ting, bliver dirigeret udad og vil 
rives med af en hvirvelstrøm. Hvis det roterende lys i 
stedet stråler indad, så opstår bundetheden til ting 
ikke, og de mørke energier bliver fikseret, og den 
Gyldne Blomst lyser koncentreret og er nu det 
samlede polære lys. Det beslægtede har indbyrdes 
tiltrækning. Sådan trænger lysets polære linje sig 
opad. Det er ikke kun lyset i afgrunden, men det er 
det skabende lys, der møder det skabende lys. Så 
snart disse to substanser møder hinanden, forbinder 
de sig uløseligt, og der opstår endeløst liv, det 
kommer og det går, det stiger og det falder af sig 
selv i urkraftens hus. Man føler det hellige og det 
uendelige. Hele legemet føler sig let og har lyst at 
flyve. Det er tilstanden, hvorom det siges: Skyerne 
opfylder de tusinde bjerge. Efterhånden går det 
ganske roligt frem og tilbage, det stiger og falder 
umærkeligt. Pulsen stopper og åndedrættet hører 
op. Det er den sande skabende energis 
manifestation, tilstanden, hvorom det siges: Månen 
samler de titusinde vande. Midt i dette mørke 
begynder det himmelske hjerte så pludselig at 
bevæge sig. Dette er genkomsten af det særegne 
lys, fra det øjeblik barnet kommer til live. 
 

 
4. meditationsstadium. 

Midten i betingelsernes midte. 



Men detaljerne bør forklares omhyggeligt. Når et 
menneske iagttager et eller andet, hører noget, så 
bevæges øjne og ører og følger med i tingene, indtil 
de er ovre. Disse bevægelser er alle underordnede, 
og når himlens hersker følger dem i deres virke, 
kaldes det: at bo sammen med dæmoner. 
 
Hvis man nu i alle bevægelser, i alle rolige stunder, 
bor sammen med mennesker og ikke dæmoner, så 
er den himmelske hersker det sande menneske. Når 
han bevæger sig og bevæger sig sammen med ham, 
så har bevægelsen rod i himlen. Når han er i ro og i 
ro sammen med ham, så er stilheden månens hule. 
Når han uden ophold fastholder bevægelsen og 
roen og uden ophold går videre sammen med ham; 
når han under åndedrættet stiger og daler og stiger 
og daler sammen med ham, så er det dét, man 
kalder vekselgangen imellem himmelroden og 
månehulen. Hvis det himmelske hjerte stadig 
bevarer roen, så vil en bevægelse før tiden være for 
blødhjertet. Hvis det himmelske hjerte allerede har 
bevæget sig, så vil den bevægelse, der bagefter 
følger i modsvar, være for hårdnakket. Så snart det 
himmelske hjerte rører sig, da bør man straks 
helhjertet stige op i kreativitetens hus, hvor åndens 
lys kan øjne toppen. Det er herskeren. Bevægelsen 
er i samklang med tiden. Himmelhjertet bestiger 
kreativitetens bjergtop, hvorfra det helt frigjort 
breder sig ud. Så med ét ønsker hjertet den dybe ro, 
og så skal man straks helhjertet føre det ind i det 
gyldne slot, så øjnenes lys ser åndens gule hus i 
midten. 
 
Idet trangen til ro opstår, så er der ikke en eneste 
tanke. Den, der skuer indad, glemmer pludselig det, 
at han ser. På det tidspunkt skal hjerte og krop være 
gjort helt frie. Alle bindinger er opløst og borte. Og 
jeg ved heller ikke mere, hvor mit åndelige hus og 
smeltediglen er placeret. Vil man forvisse sig om sin 
krop, lader det sig ikke gøre. Tilstanden skyldes 
himlens indtrængen i jorden, tiden, hvor alle undere 
vender tilbage til deres rod. Det vil sige, idet den 
krystalliserede ånd træder ind i energiens rum.  
 
Det første er lysets kredsløb. Det er i begyndelsen 
stadig diffust, og man ønsker at samle det. De seks 
sanser er ikke brugbare. Det handler om plejen og 
næringen af det oprindelige, opfyldningen af olie, 
når man er på vej til at modtage livet. Er det nu 
lykkedes at få det samlet, så man føler sig helt lettet 
og fri for bekymringer, så er det udtryk for åndens 
afsvaling i forfædrenes rum under indoptagelsen af 
den tidligere himmel. 
 

Når man er kommet så vidt, at hver en skygge, hvert 
et ekko har fortonet sig, og man er helt rolig og 
fattet, så er det udtryk for den fred og ro, der 
opstår, når alt det vidunderlige vender tilbage til 
roden i energiens klippehule. Man forandrer ikke 
stedet, men stedet deler sig. Det er det immaterielle 
rum, hvor tusinde steder og titusinde steder er ét 
sted. Man forandrer ikke tiden, men tiden deler sig. 
Det er den umålelige tid, hvor alle æoner er som et 
øjeblik.   
 

Så længe hjertet ikke har nået den fuldkomne ro, 
kan det ikke bevæges. Man gør bevægelsen og 
glemmer bevægelsen; det er ikke selve bevægelsen. 
Det siges derfor: Hvis man bliver revet med af de 
ydre omstændigheder, så er det driftens væsen. Hvis 
man ikke bliver revet med af de ydre 
omstændigheder, så er det himmelsk rørelse. Det 
menneske, der stilles over for himlen, kan falde og 
vil da være styret af sine impulser. Impulserne beror 
på, om der er nogen ydre omstændigheder. De er 
tanker, der foregår uden for ens rækkevidde. Så 
leder bevægelse til bevægelse. Og når der ikke 
falder en tanke ind, så opstår de rigtige tanker. Det 
er den sande tanke. Når der er ro, og når man er helt 
fikseret, og himlens frigørelse herunder pludseligt 
rører sig, er det så ikke en meningsløs bevægelse? 
Handling ved ingen handling har netop den 
betydning. 
Hvad angår digtets begyndelse, så omhandler de to 
første linjer alene virkemåden af den Gyldne Blomst. 
De to næste linjer beskæftiger sig med solens og 
månens indbyrdes samvirke. Den sjette måned er at 
sidde fast (Li), ilden. Den hvide sne, som flyver, er 
det sande polære mørke, i midten af ildens trigram, 
under forandring til det modtagende princip. Den 
tredje post er afgrunden (K’an), vandet. Solens skive 
er den polære streg, i vandets trigram, under 
forandring til det skabende princip. Det handler om, 
hvordan man tager imod afgrundens trigram, og 
hvordan man vender ildens trigram.  

 



De følgende to linjer beskæftiger sig med, hvordan 
Karlsvognens vognstang virker og den polære 
forløsning som helhed stiger og falder. Vandet er 
afgrundens trigram, øjet er den blide vind (Sun). 
Øjnenes lys stråler i afgrundens hus og bestyrer dér 
sæden af det store lys. ”Under forvandlingen i 
himlen næres man ved det modtagendes ånds-
kraft”. Her ses det, hvordan ånden trænger ind i 
kraften, og hvordan himlen trænger ind i jorden, for 
at bringe ilden næring. Himlen er skabelsens hus 
(Ch’ien). 
 

 
 

Og de to sidste linjer peger endelig på den dybeste 
hemmelighed, som er uundværlig fra først til sidst. 
Den består i hjertets lutring og tankernes renselse. 
Den er badet. Den hellige videnskab anser det for et 
absolut fortrin, og at man i starten ved hvor man 
stopper, og at man i sidste ende ved, at man 
stopper. Den begynder hinsides det polære, og 
munder atter ud hinsides det polære. 
 
Buddha omtaler det forgængelige, som bevidst-
hedens skaber, som religionens fundament. Og hele 
arbejdet med at fuldbringe livet og menneskets 
væsen i taoismen, kommer til udtryk i ordene, ’at 
udvirke tomhed’. Alle tre religioner er enige i 
udsagnet om at finde den åndelige eliksir, for at 
vækkes fra døde til live. Hvori består den åndelige 
eliksir? I altid at dvæle i det formålsløse, lyder det. 
Den dybeste hemmelighed i vores lære, badet, er 
således relateret til arbejdet med at gøre hjertet 
tomt. Sådan fremkaldes det. Hvad jeg her har 
afsløret i ord, er frugten af årtiers lange indsats.  
 
Hvis I endnu ikke har rede på, i hvilken grad alle tre 
afsnit kan være til stede i et afsnit, så vil jeg gøre 
tydeliggøre det for Jer med den trefoldige 
buddhistiske kontemplation over tomhed, illusion og 
midte.  
 

Tomhed er den første af de tre kontemplationer. 
Man betragter alle ting som tomme. Derpå følger 
illusionen. Selv om man godt ved at tingene er 
tomme, så ødelægger man dem ikke, men fort-
sætter i stedet sit virke i tomhedens midte. Endskønt 
man ikke ødelægger tingene, er man heller ikke be-
rørt af dem. Det er midtens kontemplation. Når man 
dyrker tomhedens kontemplation, så ved man også, 
at man ikke kan ødelægge de titusinde ting og lader 
sig derfor ikke berøre af dem. På den måde falder de 
tre kontemplationer sammen. Men i sidste ende er 
styrken at betragte tomheden. Derfor er det tomme 
helt sikkert tomt, når man dyrker tomhedens kon-
templation; men illusionen er også tom, og det i 
midten er tomt. Derfor er der brug for stor styrke, 
når man dyrker illusionens kontemplation. Så er 
illusionen virkelig en illusion, men også det tomme 
er en illusion, og ligeledes er det i midten illusion. 
Med midtens kontemplation skaber man også 
tomhedens billeder, men betegner dem ikke som 
tomme, men som billederne i midten. Man dyrker 
ligeledes illusionens kontemplation, men betegner 
den ikke som en illusion, men som midten.  
Det som angår midten, behøver man nu ikke 
længere at drøfte. 
 

Først i afsnittet præsenteres Yü Ch’ings magiske 
formular til den lange rejse. Den magiske formular 
anfører at åndens hemmelige underværk består i, at 
et noget opstår af ingenting. Når ånden og energien 
forenes i krystallinsk form, dannes der med tiden i 
midten af intethedens tomhed et punkt med sand-
hedens ild. Jo mere ånden finder ro, des kraftigere 
flammer ilden i denne tid op. Ildens lysskær sammen-
lignes med solhedens i sjette måned. Samtidigt med at 
ildens flammer får afgrundens vand til at fordampe, så 
ophedes vanddampen, og idet kogepunktet over-
stiges, så løfter den sig højt op som flyvende sne. Det 
er det der menes med, at der ses flyvende sne i sjette 
måned. Og når ilden fordamper vandet, så bevæger 
den sande energi sig.  Og hvis det mørke er i ro, så 
bevæger lyset sig; det minder om forholdene ved 
midnatstide. Derfor kalder lærlinge denne tid for den 
livlige midnatstid. Herunder bearbejder man energien 
for at få den til at stige op i en tilbagegående 
bevægelse og gå ned i en fremadrettet bevægelse, 
ligesom solskivens kredsløb. Det siges derfor: ”På den 
tredje post blændes man af den strålende solskive.” I 
kredsløbets metode bruges åndedrættet til at puste 
til ilden ved livets porte, så det er muligt at lede den 
sande energi tilbage til sit oprindelige sted. Det siges 
derfor, at den blide vind lufter i vandet. Den senere 
himmels ud- og indåndingers opflammende energi 
udvikles af den tidligere himmels singulære energi. 



I en tilbagegående bevægelse fører vejen fra sacrum 
op langs bagsiden til det kreative zenit og videre 
igennem det kreative hus. Derefter leder en fremad-
rettet bevægelse ned gennem to niveauer og ned i 
solar plexus der varmes op. Det siges derfor: ”Under 
himlens forvandlinger, nærer man sig ved åndskraften 
der modtager.” Når den sande energi vender tilbage 
til det tomme sted, så bliver energi og form 
efterhånden rige og fuldendte, og liv og glæde bryder 
frem i hjerte og i legeme. Hvis man ikke lærer det af 
arbejdet med hjulets omløb, hvordan skulle det så 
kunne lade sig gøre at tiltræde den lange rejse? Det 
der skal til er, at den krystallinske ånd i dybeste ro 
lyser tilbage på åndens ild og opflammer ”ilden i 
vandets midte”, der befinder sig midt i den tomme 
hule. Det siges derfor: ”Og hemmelighedens endnu 
dybere hemmelighed: Landet som ingensteds findes, 
det er det sande hjem.” Allerede nu er lærlingen med 
sit arbejde trængt frem til de gådefulde områder; men 
hvis han ikke kender smeltningsmetoden, så kan det 
befrygtes, at der næppe dannes livseliksir. Mesteren 
har derfor afsløret den igennem tiden godt 
beskyttede hemmelighed. Idet lærlingen fastholder 
den krystallinske ånd i midten af energiens hule og 
herunder lader den dybeste ro råde, så opstår der ud 
af ingenting et noget i det dunkle mørke; det vil sige 
at det Store Enes Gyldne Blomst spirer frem. På det 
tidspunkt adskiller det bevidste lys sig fra sit væsens 
oprindelige lys (hsing). Det siges derfor: ”At bevæge 
sig som henrevet af ydre ting fører til, at lyset ledes 
direkte ud og skaber et menneske. Det er det bevidste 
lys.”Hvis blot lærlingen ville afholde sig fra at slippe 
den sande energi ud, netop som den har samlet sig så 
rigeligt, og i stedet vende den indad, for den er livets 
lys. Man skal tage metoden til at dreje vandmølle-
hjulet i anvendelse. Hvis man bliver ved med at dreje, 
så vender den sande energi tilbage til sin rod, dråbe 
for dråbe. Så stopper vandmøllehjulet, kroppen er ren 
og energien er frisk. En enkelt omdrejning betyder en 
himmelsk cyklus, det mesteren Ch’iu kalder for en lille 
himmelsk cyklus. Hvis man ikke venter til energien har 
samlet sig tilstrækkeligt og bruger den, så er den på 
det tidspunkt stadigvæk for sart og svag, og eliksiren 
danner sig ikke. Hvis energien er til stede og man ikke 
bruger den, så bliver den for gammel og stivner, og 
livseliksiren dannes derfor næppe. Hvis den både er 
for gammel og for sart endnu, så er på tide at bruge 
den efter hensigten. Det er det Buddha mener, når 
han siger: ”Fænomenet munder ud i tomhed.” Det er 
sædens sublimering til energien. Hvis lærlingen ikke 
forstår det princip og lader den strømme direkte ud, 
så forvandler energien sig til sæd. Det er når det siges: 
”Det tomme munder ud i fænomenet”. Men alle 
mænd, der forenes kropsligt med deres hustru, føler 

først lyst og bagefter bitterhed. Hvis sæden er 
strømmet ud, så er kroppen træt og ånden udmattet. 
Noget helt andet er det, når lærlingen lader ånd og 
energi forene sig. Først råder der renhed og så 
friskhed. Hvis sæden har forvandlet sig, så er kroppen 
sund og frigjort.  
Ifølge overleveringen skulle den gamle mester P’eng 
være blevet 880 år gammel, fordi han for at bringe sit 
liv næring benyttede sig af tjenestepiger. Det er dog 
en misforståelse. I virkeligheden gjorde han brug af 
metoden til sublimering af ånd og energi. Der 
benyttes som oftest symboler om livseliksiren, og 
blandt dem bliver den fastsiddende ild (Li) ofte 
forvekslet med en brud, og afgrundens vand (K’an) 
med en dreng (puer aeternus). Deraf opstår mis-
forståelsen om, at mester P’eng skulle have kon-
serveret sin mandhaftighed med kvinders hjælp. Det 
er vildfarelser, som har banet sig vej siden hen. 
Men lærlingene kan kun bruge midlerne til at om-
styrte afgrunden og det fastsiddende, hvis de har 
sande hensigter med arbejdet, ellers udvikles der ikke 
en ren mikstur. Den sande hensigt er underlagt jorden, 
og jordens farve er gul, derfor symboliseres den i 
bøger om livseliksiren ved det gyldne kim. Idet 
afgrunden og det fastsiddende går sammen, kommer 
den Gyldne Blomst frem. Den gyldne farve er hvid, og 
derfor bruges den hvide sne som symbol. Men det 
verdslige menneske, som ikke forstår de hemmelige 
ord i bøger om livseliksiren, har i stedet fejlagtigt 
troet, at gul og hvid var et middel til at fremstille guld 
af sten. Er det ikke tåbeligt? 
 

 
Man ser tydeligt sammenfaldene mellem de kinesiske anskuelser 
og den alkymi, C. G. Jung var ligeså levende optaget af. 
Symbolerne henviser dels til planeter, dels grundstoffer, dels 
processer i krop og psyke, hvor polariteter på flere niveauer må 
balanceres (red., SL). 



En fordums lærling sagde: ”Førhen kendte alle sko-
lerne til dette klenodie, kun tåber vidste ikke alt om 
det.” Hvis man tænker over det, så forstår man, at de i 
fordums tid reelt var i stand til at leve længe ved hjælp 
af den i kroppen iboende sæd-energi, og ikke for-
længede livet ved at nedsvælge alskens eliksirer. Men 
det verdslige menneske mistede roden og klyngede sig 
til trætoppen. I Das Buch vom Elixier står der: ”Hvis 
den rigtige mand (hvid magiker) betjener sig af det 
forkerte middel, så virker det forkerte middel rigtigt” 
– her menes forvandlingen af sæd til energi. ”Hvis den 
forkerte mand bruger det rigtige middel, så virker det 
rigtige middel derimod forkert”- her menes den krops-
lige forening af mand og kvinde, hvoraf der ud-
springer sønner og døtre. Tåben forspilder livets mest 
dyrebare juvel ved sine ustyrlige lyster og forstår ikke 
at tage vare på sin sæd-energi. Når den er udtømt, så 
går kroppen til grunde. De hellige og de vise kender 
ingen andre måder til at forædle livet end ved at 
udrydde lysterne og passe på sæden. Den akkumu-
lerede sæd bliver forvandlet til energi, og energien 
skaber, når der er nok af den, den kreativt stærke 
krop. Den forskel, der almindeligvis er i blandt 
mennesker, forårsages alene af brugen af enten den 
fremadrettede eller den tilbagegående metode.  
Afsnittets betydning sigter som helhed imod, at gøre 
lærlingen klar til at praktisere opfyldningen af olie i 
mødet med livet. Her spiller øjnene hovedrollen. De to 
øjne er håndtag til polarstjernen. Som himlen stor-
kredser om polarstjernen i midten, således bør 
mennesket mestre den sande hensigt. Derfor beror af 
livseliksiren helt på harmoniseringen af den sande 
hensigt. For hvis det siges, at fundamentet kan lægges 
på hundrede dage, så bør man i den sammenhæng 
først vurdere, hvad arbejdet kræver og tage graden af 
den fysiske stamina i betragtning. For den der 
arbejder med iver og har en lang stamina, går det 
hurtigere med at få drejet vandmøllehjulet i den 
bagerste flod. Den som har fundet metoden til at 
afstemme tanke og energi til indbyrdes harmoni, kan 
sagtens tilvirke eliksiren inden for hundrede dage. 
Mens den der er svag og sløv, kan selv ikke efter 
hundrede dage gennemføre det. Hvis eliksiren er 
færdig, så er ånden ren og klar, det oprindelige væsen 
frigjort, hjertet er tømt, og bevidsthedens lys for-
vandler sig til menneskevæsenets lys. Hvis man 
fortsætter med at fastholde menneskevæsenets lys, 
så indleder afgrunden og det fastsiddende af sig selv 
samleje, og når afgrunden og det fæstnende sammen-
blandes, så bliver den hellige frugt født. Et stort 
himmelkredsløb udvirker modningen af den hellige 
frugt.  
Videre redegørelse ophører med himmelkredsløbets 
metode.  

 
 

Fra oversætteren: 
I Richard Wilhelms oversættelse af T’ai I Chin Hua 

Tsung Chih (Grundprincipperne i den Gyldne Blomst) 
er 8.afsnit det sidste, idet han har fravalgt de sidste 
4-5 afsnit, ud fra den betragtning at de blot gentog 
de grundprincipper, der allerede var nævnt i 
foregående afsnit. Interesserede kan dog finde de 
sidste afsnit hos enten den tyske oversætter 
Barbara Hendrischke eller den amerikanske 
oversætter Thomas Cleary. De skulle være til at finde 
på nettet. 
Jeg blev overrasket over den store forskel der på 
Wilhelm og Cleary, hvor sidstnævntes tekst er mere 
præcis og poetisk, men til gengæld svært forståelig 
for den uerfarne læser af Tao.  Wilhelms gyldne 
blomst er derimod nemmere at plukke, fordi han i 
mine øjne arbejder metodisk med at bibringe en 
forståelse af teksten. Dette har ikke den samme 
prioritering hos Cleary.  
Jeg fortsætter nu med Wilhelms oversættelse af The 

Hui Ming Ching (Bogen om Bevidsthedens og Livet), 
som jeg håber kommer med i næste blad til foråret, 
som sandt at sige synes langt borte. (Ths) 
 

 
Richard Wilhelm 



Et dragende tema 
… fordi der ikke kun findes drager i Kina! 
 

 
 

Sigurdskvadet - Grane bar guld af heden 
 

1 Ormen gled af guldet frem,  
det skal hver mand vide. 
Sigurd sad på Granes ryg  
dristig mon han ride 
 

2 Tredive alen dybt var vandet,  
hvorved ormen lå,  
brystet raged' op deraf,  
på fjeldet halen lå. 
 

omkv 
Grane bar guld af hede,  
Grane bar guld af hede,  
Sigurd svinger sværdet i vrede.  
Sigurd over ormen vandt,  
Grane bar guldet af heden. 
 

3 Rask da var unge Sigurd,  
han med sværdet slog, 
kløvede den blanke orm  
sønder i stykker to. 
 

omkv 
 

4 Ormens hjerte stegte han,  
det gik nok så trangt:  
spiddet af det hårde træ  
var tredive alen langt. 
 

5 Sigurd blev om hænder hed,  
strøg sig da om munden: 
fuglesang og dyresprog 
straks han fatte kunne. 
 

omkv 
 

6 Fafner's rige skat af guld  
Sigurd monne få, 
da han vog den blanke orm 
på Gnitahede lå. 
 

7 I den årle morgenstund  
førend sol oprandt,  
fir'ogtyve kister guld  
på Granes ryg han bandt. 
 

omkv 
 

Færøerne Fra »Sigurdskvadet«  
oversat af H. J. Lyngbye, revideret af Erik Dal, 
bearbejdet af Svend-G. Asmussen.  
Fra "555 sange" 
 
 
 

 
 
 
 
Fra Den Store Danske: 
Drage. Den ypperste helt i germansk sagndigtning 
optræder som Siegfried i Nibelungenlied og som 
Sigurd i Den ældre Edda og Vølsungesagaen. Under 
begge navne, hvoraf det nordiske Sigurd er en 
sproglig afledning af tysk Siegfried, er han 
dragedræber. Som Sigurd fælder han dragen 
Fafner, deraf tilnavnet Fafnersbane. Maleri fra ca. 
1880 af Konrad Dielitz. 
drage, (af mnty. drake, af lat. draco 'slange, drage', 
gr. drakon, egl. 'den skarptseende, stiftstirrende'), 
frygtindgydende fabeldyr, der kendes i de fleste 
kulturer, og som ofte ligner en bevinget to- eller 
firefodet slange eller skællet øgle. Den bevæger sig 
med lige lethed i alle fire elementer, fordi den gerne 
er sammensat af kropsdele fra forskellige 
dyrearter. Nogle drager har flere hoveder, så de 
med desto større kraft kan udspy edder og ild. Hvor 
de hærger, udgør de en trussel mod hele 
samfundet. De er da guders og menneskers 
erklærede fjender. 



Før dragen blev en stående figur i eventyr-
traditionen som heltens største og grusomste 
modstander, var den en central skikkelse i mange 
mytologier. Dragen er således symbolet på kaos i 
flere af de ældste skabelsesberetninger, bl.a. det 
babyloniske digt "Enuma elish" (vistnok fra det 
sidste årtusinde fvt.). Det fortælles dér, at dragen 
Tiamat bliver dræbt i en drabelig kamp med guden 
Marduk, som skaber Verden af uhyrets døde krop. 
Drager, dragekampe og dragedræbere florerer 
også i europæiske gude- og heltesagn: Fx Herakles 
mod Hydraen, den mangehovedede slange, der 
huserede i Lerna på Peloponnes; Apollon mod 
kæmpeslangen Python, der havde lagt sig om Delfi; 
Thor mod "verdensslangen", der ville lukke guder 
og mennesker inde i deres boliger i Midgården; og 
Sigurd mod dragen Fafner, der rugede over en 
fabelagtig stor skat. 
Kristendommen identificerede dragen med ond-
skaben i Djævelens skikkelse. Blandt de katolske 
helgener er ikke mindre end 60 dragedræbere, 
hvoraf Sankt Georg (Sankt Jørgen) er den mest 
kendte. Ifølge sagnet foregik kampen i Libyen. I 
dansk vise- og sagntradition er kampen lokaliseret 
til Holstebro og til Sankt-Jørgensgård ved 
Svendborg. 
I Johannes' Åbenbaring (kap. 11) optræder en drage 
som Guds modstander. Den "havde syv hoveder og 
ti horn og på sine hoveder syv kroner. Og dens hale 
drog tredjedelen af himlens stjerner med sig og 
kastede dem på jorden". Ærkeenglen Mikael trådte 
i stedet for Gud som dragedræber. 
I Nordeuropa var lindormen en af kristendommens 
mest indædte modstandere. Det var en af de små 
orme i en hasselnød, som havde vokset sig kæmpe-
stor, og som lagde sig rundt om kirken. Både i 
ældre og i nyere sagntradition fortælles om drager, 
der bor i høje, hvor de om dagen ruger over deres 
skatte; om natten flyver de ud og spyr ild over 
landet, fx i det oldengelske kvad om drage-
dræberen Beowulf. I 1800-tallets folketradition 
fortælles, "at dragerne om natten fór op af højens 
øverste top". Deres hale "var helt gloende som 
glødet jern". Den ydre forklaring på disse flyvende 
drager er himmelfænomener som kuglelyn, 
kometer og meteorer. 
 

Ikonografi 
Et dragebanner er formet som en lang, tilspidset 
vindpose udskåret som en drage. Når disse bannere 
bølger i luften, ligner de flyvende slanger. Inderne, 
perserne og de gamle grækere og romere brugte 
dem for at skræmme fjenden og for at demonstrere 
deres magt. Ligesom grækerne brugte også 

nordboerne at sætte et udskåret dragehoved i 
forstavnen på deres skibe, når de skulle i kamp. 
Olav Tryggvasons skib hed ligefrem Ormen hin 
Lange. I middelalderen er det den kristne kirkes 
kunstnere, der helt dominerer drageopfattelsen. 
Mikael står altid som triumfator ved siden af den 
drage, han netop har dræbt med sin lanse. Sankt 
Georg er derimod altid til hest, og han afbildes 
gerne i det øjeblik, han stikker sin lanse i dragens 
gab. 
I romansk kunst tager billedmagerne dragemotivet 
op. De bruger dragen som symbol for og 
besværgelse mod djævelen — fx i de norske 
stavkirkers ornamentik. 
 

Kinesisk kunst 
I Kina har dragen været kendt som motiv i mere 
end 5000 år og synes altid at have været et 
godgørende fabeldyr forbundet med regn og 
frugtbarhed. Dragen er et af de mest udbredte og 
mangetydige kinesiske symboler. Den optræder 
både i folkelige fortællinger og i kinesernes 
opfattelse af universet og var tillige et symbol på 
kejseren. Den kejserlige femkloede long-drage er 
ligesom mang-dragen med fire kløer sammensat af 
ni elementer: De har horn som en hjort, pande som 
en kamel, ører som en okse, øjne som en dæmon, 
hals som en slange, krop som et søuhyre, skæl som 
en karpe, poter som en tiger og kløer som en ørn. 
Disse og andre dragetyper ses ofte som motiv på 
genstande af porcelæn, lak, bronze m.m. På 
dragedragter, der er dekoreret med long- eller 
mang-drager på himlen over hav og jord, 
symboliserer det samlede motiv universets 
opbygning. 

 
Jellingestenens dyr med slyngornamentik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


