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Forsidebilledet
Inspireret af biskop Jans artikel er der et bølgetema 
i denne udgaves illustrationer. Forsidebilledet Den 
store bølge ud for Kanagawa blev skabt af den ja-
panske kunstner Katsushika Hokusai i 1830. Den 
minder om den såkaldte Draupnerbølge på over 26 
meter, som opstod ud af det stille Vesterhav for plud-
selig at ramme boreplatformen Draupner i 1995.

På samme måde som en monsterbølge kan opstå, 
når de rigtige betingelser er til stede i de skjulte hav-
strømme under vandoverfladen, kan transformative 
bølger opstå i vore liv, når de rette sjælelige betin-
gelser er er til stede.
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Kristusbevidstheden
af Biskop Jan

I sidste Sanctus beskrev jeg 4 emner, som er væsentlige for de mennesker, 
der ønsker at betræde discipelskabets vej:

• Forståelsen af og kontakten til den indre guddommelige essens
• Karakterudvikling
• Tjenestelivet
• Gruppelivet. 

I nærværende artikel ønsker jeg at forankre de første to emner med en prak-
tisk anvendeliggørelse i form af fokus på vores opvågning i Kristusbe-

vidstheden i dagliglivet. 

Pilgrimsrejse til kærligheden 

I det liberalkatolske Credo bekræfter vi, at Gud er kærlighed, og at vi alle 
en dag skal sidde ved hans fødder, hvor langt vi end forvilder os bort. 

Her berører vi to essentielle områder. For det første, at Gud er ren kærlig-
hed og for det andet, at vi alle en dag skal komme tilbage til denne kærlige 
Gud. Vi er altså på en pilgrimsrejse, hvor vi søger efter kærlighedens Gud, 
og på denne rejse mod vores guddommelige destination kan vi forvilde os 
langt bort fra vejen. I den liberalkatolske Confiteor finder vi dog håbet for, 
at vi ikke for evigt skal være rejsende pilgrimme. Vi er nemlig udødelige 
væsner, som er skabt til at blive Gud lig og dermed til at blive en uplettet 
afspejling af Guds egen kraft og evighed. Vi finder hjem, når vi har erfaret, 
lært og forstået at have vores bevidsthed i den iboende dimension, som er 
den altfavnende kærlighed. Men vi siger også i Confiteor, at vi indtil da, ofte 
glemmer denne herlige arv og vandrer bort fra vejen og at vores hjerter altid 
er urolige, indtil de finder hvile i Gud.  
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De urolige hjerter på vejen 

Vi har her skitseret en dualitet, som vi alt for godt kender. På den ene side 
indeholder vi en dimension i vores væsen, en bevidsthedstilstand, hvor 

vi oplever freden og kærligheden, som vi længes efter. På den anden side 
forvilder vi os ofte bort, og kæmper for at overleve på følelsernes store hav, 
hvor bølgerne faretruende pisker os frem og tilbage. I sidstnævnte tilstand 
oplever vi ofte, at vi bruger rigtig meget af vores energi på blot at holde næ-
sen oven vande og undgå at fortabe os i høj søgang. 

Kristus er vores forbillede

Vi er alle guder i vorden, på pilgrimsrejse mod vores åndelige kærlig-
hedsophav for at genfinde den bevidsthed, vi i virkeligheden allerede 

indeholder. En uendelig bevidsthed, der favner os selv og alt levende i kær-
lighed og barmhjertelighed. Kristus er vores forbillede, idet han allerede har 
gået vejen. Han har lært at gå på livets store og oprørte hav, uden at hans be-
vidsthed blev opslugt af det. Derfor er Kristus vores forbillede, for vi ønsker 
også at måtte lære at kunne navigere på livets vande, og vi må genopdage, at 
vi er ét med samme bevidsthed, som Kristus. 

Kristusbevidstheden

Vores bevidsthed fortaber sig ofte ved at tage bolig i mange forskellige 
aspekter af tanker og følelser. Men når vi fokuserer os i Kristusbevidst-

heden, så opleves det, at vi er årvågne i vores sande identitet. Vi har tanker, 
og vi har følelser, men vi ved, at vi ikke er disse tanker og følelser. Vi la-
der os ikke hvirvle rundt af disse. Vi er blot anskueren heraf. Vi betragter 
årvågent disse fænomener. Her fremstår vi i Kristusbevidstheden, som vo-
res oprindelig bevidsthed og vores essentielle jeg. Vores Kristusbevidsthed 
drukner ikke i det oprørte hav, men er den som i stedet observerer havet.  
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Hvad er hverdagsbevidstheden 

Når vi uddyber forståelsen af vores tanker og følelser, som danner vores 
personligheds subtile lag, og bliver fortrolige med, hvordan vores tan-

ker og følelser virker, så ser vi, at vores tanker skaber og former de etiketter, 
som danner vores livshistorie og fortællingen om os selv og verden omkring 
os. Disse etiketter er eksempelvis, jeg er søn, bror, mand, far, dansker, har 
denne uddannelse, har denne titel, har disse vanemæssige mønstre osv. Vo-
res tankesind skaber på den måde en livshistorie, skabt af en masse etiketter, 
som konstruerer vores personlighed, og som vi i vores hverdagsbevidsthed 
identificerer os med og som definerer, hvordan vi ser os selv og hvordan vi 
optræder i verden. Identifikationen med disse etiketter udgør essensen i vo-
res hverdagsbevidsthed til forskel fra vores Kristusbevidsthed, som er en del 
af den større virkelighed, og som er helt uafhængig af hverdagbevidsthedens 
konstruktioner. 

En øvelse

Jeg har lavet en øvelse, hvor jeg skriver alle de etiketter op i en lang række, 
som jeg mener afbilder min personlighed. Derefter vælger jeg dem ud, 

som jeg mener, beskriver min Kristusbevidsthed. Jeg kan allerede nu af-
sløre, at jeg ikke kan vælge nogle ud, som beskriver Kristusbevidstheden. 
Dette skyldes, at denne bevidsthedstilstand er uden for tid, rum, form og 
etiketter. Etiketterne beskriver kun personligheden, som udspiller sine roller 
i formens verden. Selvom disse etiketter spiller en dominerende rolle i min 
hverdagsbevidsthed og personlige historie, så har de ikke nogen direkte re-
lation til Kristusbevidstheden. Når vi ”falder ud” af denne oprindelige med-
fødte Kristusbevidsthed og ud i vores hverdagsbevidsthed, så vil etiketterne 
dække over denne indre virkelighed og tilslørede den. Pointen er, at jeg ikke 
er disse etiketter, disse ydre lag af mig selv. Min sande identitet bliver ikke 
bestemt af min personligheds navn, rolle, titel eller status.
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Udfordringer

Min erfaring er, at når jeg ikke lader mig hæmme af identifikationen 
med mine etiketter og vanemæssige mønstre, så skaber jeg nemmere 

adgang til den altid tilstedeværende og ubetingede Kristusbevidsthed og til 
de ubegrænsede ressourcer, som springer ud af denne tilstand. Udover at 
jeg kan fortabe mig i mine personlighedsdefinerende etiketter, så bliver min 
stræben efter at have mit fokus i Kristusbevidstheden også udfordret af fø-
lelserne. Mine følelsers tilstande består af det, jeg prøver at undgå, og som 
ofte medfører vrede, angst og frygt, og det som jeg ønsker at opnå. Min 
hverdagsbevidsthed bliver ved med at søge ind mod tilfredshed og væk fra 
utilfredshed. Søger mod lykke og søger at undgå lidelse. Disse forhold, de 
selvskabte etiketter og følelserne, fylder så meget, at jeg identificerer mig 
med dem og tror, at jeg er dem. 

Tankesindet som den store kommentator

Et andet forhold, som også påkalder sig en væsentlig del af min opmærk-
somhed, er det evigt kommenterende sind. Vi kender det alle. Vi har 

masser af tanker, som konstant løbende kommenterer og kommer med vur-
deringer af hver eneste detalje i alle de situationer, vi befinder os i. Associa-
tioner og vurderinger af hvad vi kan lide og ikke lide bliver formet af det 
fortolkende og kommenterende tankesind, som husker, tilføjer, ændrer og 
drejer eller måske fordrejer. Kort sagt, sindet snurrer igen og igen rundt om 
det samme gentagne forløb, og dette fortolkende sind har evnen til at skabe 
store fortællinger omkring alle mulige situationer.

Når jeg tror, at alle disse etiketter er mit essentielle jeg og udgør min 
sande identitet, så overlader jeg styringen til personligheden. Dette fø-

rer alt for tit kun til uro, rastløshed, utilfredshed, ubehag og frustration. Og 
det bliver ved så længe, jeg er identificeret med formens etiketter. Disse 
tilknytninger til etiketter skal vi erkende og se i øjnene. Men vi skal se dem 
med Kristusbevidsthedens uendelige kærlighed og forståelse.  

Hvad karakteriserer Kristusbevidstheden   

Det, at jeg øver mig i at gå fra min hverdagsbevidsthed til Kristusbevidst-
heden, som udtrykker selve essensen af min sande natur, er en hoved-

hjørnesten i min spirituelle praksis. Når jeg oplever at være i Kristusbevidst-
heden, så opleves det faktisk som tomhed eller grænseløs rummelighed. 
Dette giver også god mening, da denne tilstand transcenderer ord og begre-
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ber, fordi Kristusbevidsthed ikke kan beskrives med ord og ikke visualiseres 
af tankesindet. Den dejlige lange afstand, der kan opstå mellem tankerne og 
urolige følelser suppleres med en lysende klarhed, som er en oplevelse af, 
helt uden anstrengelse, at være særdeles vågen og opmærksom. Her er jeg 
den, der betragter tankerne og følelserne, som passerer. Med denne bevidst-
hed kan vi ændre vores forhold til vores omgivelser og omstændigheder. Det 
centrale i denne spirituelle praksis er, at jeg efterhånden kan vælge, hvor jeg 
vil placere mit fokus ‒ i formens hverdagsbevidsthed eller i Kristusbevidst-
heden, som er overalt og omslutter alt. Fordi Kristusbevidstheden er lige så 
meget til stede i mit liv, som den luft jeg indånder, kan jeg få adgang til den, 
når og hvor som helst. 

Tillid til vores medfødte Kristusbevidsthed  

I og med at Kristusbevidstheden transcenderer tid og rum, er vi så at sige 
født med denne tilstand i vores væsen. Det er en bevidsthed, som aldrig 

bliver født, og på samme måde kan den heller ikke dø. Det er den bagved-
læggende bevidsthed, som overstråler og gennemstråler hele vores person-
lighed. Når vi lærer den at kende, handler det om at skabe en tillid til denne 
kraftkilde. At være fokuseret i Kristusbevidstheden giver oplevelsen af ikke 
at være noget bestemt sted, og dermed har jeg heller ikke noget fodfæste 
til at sikre mine skridt. Jeg kan ikke hænge fast i noget, og alligevel er det 
en oplevelse af, at jeg kan trække på en uendelig visdom og kvaliteter som 
kærlighed, barmhjertighed, helbredelse, skaberevner, glæde og fred. Disse 
medfødte ressourcer, som Kristus generøst udstråler, skal vi give plads til i 
vores væsen og ikke skabe, for de er der allerede. 

Det at vokse ud af identifikationen med min ydre selvskabte hverdagsbe-
vidsthed og ind i Kristusbevidstheden opleves som frihed. Her forsøger 

jeg at pege i en retning med ord, men de kan aldrig erstatte selve oplevelsen. 
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Fra hverdagsbevidsthed til Kristusbevidsthed

En anden måde at sige dette på, er oplevelsen af, at vi skifter mentalt gear 
fra vores hverdagsbevidsthed til Kristusbevidstheden. Hverdagsbevidst-

heden, som styrer vores daglige aktiviteter, er ofte forvirret og rodet. Hvis 
vi er opmærksomme på det, så kan vi opleve, at vi almindeligvis tilbringer 
vores hverdag med hovedet fyldt med ideer om, hvad vi ønsker, eller hvad 
der er sket i fortiden. Vores hverdagsbevidsthed er næsten altid i gang med 
at planlægge fremtiden eller gøre op med fortiden. Vores kommenterende 
mentale stemme kører også med vurderinger af, hvordan tingene bør være 
og ikke være, og vi har konstant følelsesmæssige reaktioner på, hvad vi kan 
lide og ikke kan lide, og vores kommenterende stemme kan være destruktiv 
og kritisk både overfor os selv og andre. Denne hverdagsbevidsthed er et 
filter, som slører og forvrænger den bagvedlæggende Kristusbevidsthed. 

Når vores opfattelse skifter til tilstanden af Kristusbevidsthed, så fjerner 
vi disse filtre, og vi oplever mindre mental trafik og vores opmærksom-

hed, fokusering og tilstedeværelse bliver klar. Fantastisk at opleve at denne 
klare Kristusbevidsthed altid er hos os, men vi må acceptere, at den indtil 
videre må tage til takke med at skulle fungere i et dualistisk samspil med 
hverdagsbevidstheden. 

Anerkend bølgen, men vid du er havet

Lad os sammenligne Kristusbevidsthedens rummelighed med det store 
hav. Det er et billede, som associerer til enorm umådelighed og uende-

lighed. I det her tilfælde hviler vi i Kristus uendelige hav af kærlighed, og er 
uden anstrengelse fokuseret i selve livets strøm. Når vi lærer Kristusbevidst-
heden at kende ved dagligt at søge den i vores spirituelle praksis, så oplever 
vi, at vi naturligt og uden anstrengelse ”falder ind” i denne rummelige be-
vidsthed, når vi giver slip på hverdagsbevidstheden. Fortsætter vi i billedet 
med Kristusbevidstheden som havet, så er hverdagsbevidstheden med alle 
tankerne og følelserne bølgerne på havet. Jeg husker tydeligt, at jeg, som 
lille dreng, elskede at løbe ud i vandet i mellemrummet mellem to bølger og 
lige så hurtigt løbe tilbage ind på strandkanten igen, når næste bølge kom. 
Men pludselig greb en bølge mig, jeg mistede orienteringen og vidste ikke, 
hvad der var op og ned, bølgen var overalt. Jeg kæmpede og kæmpede. Hel-
digvis mistede bølgen snart efter sin kraft, og jeg fik en meget kærkommen 
mundfuld luft. 
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De uundgåelige bølger

Som vi alle ved, kan hverdagsbevidsthedens vejr ofte blive stormfuldt. 
Bølger rejser sig uundgåeligt og lægger sig igen. Vi kan blive frustre-

rede, hvis vi kun vil have et blikstille hav uden bølger, for det er slet ikke 
havets natur. Bølger bliver altid ved med at komme, nogle større end andre.  

Vi kan forholde os til bølger som farlige, eller benægte at de er der, men 
det afstedkommer tit, at vi kæmper endnu mere og hænger endnu mere 

fast i dem. Disse bølger repræsenterer dels den endeløse snakken, kommen-
tering og planlægning, som er det analytiske sind, der skiller alt ad, som vil 
have ret, og som fastholder fortidens problemer og fremtidens planer, og 
dels følelsernes dualitet af at kunne lide og ikke kunne lide. Disse bølger 
gentager sig hele tiden på havets overflade. Og det er netop det fænomen, at 
alt er i bevægelse og hele tiden er i forandring, vi skal lære. Se jeg gør alting 
nyt er en flot beskrivelse af Kristusbevidsthedens levende flow af energi. 

Kristusbevidstheden er større end alt andet

Jo mere fortrolig og i tillid jeg hviler i min Kristusbevidsthed, som er min 
medfødte gave, jo mindre effekt har hverdagslivets bølger på havet på 

mig. Ikke fordi jeg ignorerer disse, snarer tværtimod, det er som at forblive i 
Kristusbevidstheden samtidig med, at jeg rummer alle bølgerne, og alle eti-
ketterne med både de gode og de ubehagelige sanseindtryk. Når jeg forbliver 
i Kristusbevidstheden, der er så stor som havet, så formindskes bølgerne 
automatisk. Mit fokus ud fra Kristusbevidstheden er større end hverdagsbe-
vidsthedens problemer. Jeg kan i denne tilstand rumme negative følelser og 
frygt inde i en Kristusbevidsthed, som er større og som transcenderer ubehag 
og uro. Disse bølgegange er stadig de samme, de forsvinder ikke, men jeg er 
ikke fanget inde i dem. 
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Bølgerne kan stadig være skrækindjagende, men jeg begynder at få et 
glimt af det uendelige hav under overfladen, og det giver mig mere til-

lid til at lade bølgerne være, som de er. Jeg ser dem stadig som bølger, men 
mit perspektiv er blevet så meget større end bølgerne. Når jeg opdager, at 
min personligheds version af virkeligheden eksisterer inden i en vidstrakt 
upersonlig Kristusbevidsthed, så forstyrrer personligheden, med alle dens 
historier, mig ikke længere så meget. Bølgerne er der, men nu er de blot 
små bevægelse på det store hav. Jeg har ørnens perspektiv, og jeg kan svæve 
frit over vandene. Eller jeg mærker friheden, fordi jeg holder bevidstheden 
komfortabelt i det uendelige hav, hvor store bølger, fra dette perspektiv, kun 
mærkes som krusninger. Bølgerne bliver ikke stille, men nu er jeg blevet så 
fortrolig med det udstrakte hav, at selv de største bølger ikke generer mig.  

Når vi er i kontakt med vores egen Kristusbevidsthed, så kan vi rumme 
alt, hvad der viser sig. Vi er her større end vores tanker og følelser. Vi 

rummer dem og giver dermed plads til den naturlige Kristusenergi, som er i 
bevægelse. Vi lader os ikke røre ved denne naturlige bevægelse, og dermed 
lader vi os ej heller blokere for forandringens flow. Når vi ophører med at 
forsøge at berolige overfladen og accepterer, at selv havets natur er foran-
dring, begynder vi at opleve Kristi indre frihed. 

Kærlig accept  

Ved at have udgangspunkt i Kristusbevidstheden har jeg adgang til en 
umådelig kærlighedskraft. En kraft, som jeg aktivt gør brug af, og som 

er min eneste sande hjælp, når jeg arbejder med personlighedens problema-
tikker. Løber jeg fra et problem det ene sted, dukker det blot op et andet sted. 
Gør jeg derimod et problem til min ven, accepterer og omslutter det med 
min ubetingede kærligheds natur, så oplever jeg, at det opløses, og samtidig 
frigiver det sin iboende visdom og erfaring til mig. 

Jeg oplever, at jo mere jeg accepterer følelser af modvilje og modstand, 
jo roligere bliver jeg. Kærlig accept givet fra min Kristusbevidsthed fø-

rer til overvindelse af modgang. Jeg undgår ikke situationer, der forstyrrer 
mig eller som fremkalder destruktive mønstre eller ligefrem følelsesmæs-
sige udbrud. Jeg fokuserer derimod på at have tillid til Kristusaspektet i mig, 
der opmærksomt beskuer reaktionerne. Jeg behøver ikke længere at løbe 
væk fra de ubehagelige følelser, eller manipulere dem til behagelige følelser. 
Jeg skal blot acceptere, give slip og være til stede i det som er, fokuseret i 



11

Kristusbevidstheden. Det føles på en mystisk måde, som om en del af mig 
dør, hver gang jeg giver slip. Men i Kristusbevidstheden, som har overvun-
det døden, så opleves det at give slip på de etiketter, som sammensætter 
vores liv, ikke faretruende. 

Ved at være åben overfor barmhjertigheden, som i Kristusbevidstheden 
transcenderer personligheden, kan jeg give slip på at kritisere mig selv 

for de uoverensstemmelser, der er mellem den såkaldte rigtige åndelig le-
vemåde, og det jeg faktisk er i stand til. Følelsen af at lave fejl forsvinder 
i takt med, at jeg ikke skaber historier om, hvad der er godt og dårligt, og 
om hvordan tingene bør være. Hvis jeg accepterer, hvad der sker, godt eller 
dårligt, hvor jeg erkender følelserne, uden at blive viklet ind i deres historie 
eller gentagne forstyrrende dramaer, så er det en svær, men rigtig god ånde-
lig praksis, som er lige i liberal katolsk kirkes ånd.

Jo mere vi holder vores fokus i vores grænseløse bevidstheds tilstand, jo 
mere grænseløs bliver vores kærlighed, medfølelse og tilgivelse, ikke kun 

til vores medmennesker, men lige så vigtigt, også til os selv. Derved bliver 
vi et bedre redskab for Kristi velsignelse.
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I liberal katolske kredse er Leadbeater mest kendt for sit værk Videnskaben 
om sakramenterne, som bl.a. beskriver de clairvoyante observationer, som 
ligger til grund for den måde vore tjenester er sammensat på. 
Leadbeater udførte imidlertid meget anden clairvoyant forskning både ale-
ne og sammen med Annie Besant. Noget af denne forskning omhandlede de 
kemiske grundstoffer, og nogle af de opdagelser, som blev fremlagt er efter-
følgende bekræftet af den mere konventionelle forskning. 
Adskilllige sensitive kirkegængere har igennem tiden anet, at nogle af de 
sammenhænge, som Leadbeater var kommet frem til gennem sine clairvo-
yante observationer af den sakramentale praksis er sand. Vi har dog stadig 
til gode at få videnskabeligt funderede bekræftelser på at kræfterne arbejder 
på den måde, som det beskrives i bl.a. Videnskaben om Sakramenterne.
Når man ser, hvor præcise beskrivelserne i Leadbeater og Besants okkulte 
kemi var omkring de ting, som den lærde verden først erkendte adskillige 
årtider senere, kan vi kun glæde os til at en kommende forskning i energier 
og cermonielt arbejde vil bekræfte og udbygge den indsigt, som er lagt frem 
i Videnskaben om Sakramenterne.

Kenneth Christensen 

I sine omfattende skrifter forudså Helena P. Blavatsky (HPB) en række 
vigtige videnskabelige opdagelser, der lidt efter lidt skulle komme frem 

i lyset. Annie Besant var en af de første som påviste sandheden i HPB’s 
forudsigelser i en videnskabelig artikel, som hun udgav i 1895 i november-
udgaven af tidsskriftet Lucifer. Artiklen var den første i en serie originale 
bidrag til fysik og kemi som Besant og Charles Leadbeater offentliggjorde. 
Den grundlæggende betydning af deres opdagelser er først nu begyndt at gå 
op for de forskere, som vover at bevæges sig hinsides den materialistiske 
reduktionismes grænser.

Okkult kemi ‒ genbesøgt
af Andre Clewell og Stephen M. Phillips

Denne artikel blev trykt i vinterudgaven 2015 af Quest Magazine s. 27-28, og 
blev gengivet i magasinet Gnostica nr. 3-4 2022. 

Artiklen er bragt her med tilladelse fra biskob Bertil Mebius-Schröder.
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Besant og Leadbeaters blev af adepter instrueret i en særlig teknik, som 
Patanjalis omtalte i Yoga Sutras, til ad psykisk vej at se utroligt små 

ting. De beskrev spektre af atomstruktur i 92 naturlige grundstoffer – fra 
brint til uran. De udførte disse observationer i en periode på 38 år, når deres 
kalendere ellers tillod det, og deres sidste artikel blev offentliggjort i 1934, 
kort tid før Leadbeaters død.

Besant og Leadbeater beskrev ikke alene atomernes indre struktur, de 
identificerede fire ny grundstoffer (promethium, technetium, astatin 

og francium) før forskerne opdagede dem. De beskrev adskillige isotoper 
(grundstoffer, der indeholder ekstra neutroner) inden isotoperne blev kendt 
af videnskaben. De opdagede at atomernes geometriske konfiguration mod-
svarede grundstoffernes position i det periodiske system. De opdagede at 
atomernes vægt for alle de naturlige grundstoffer, som var fastsat af viden-
skaben, var proportionel med antallet af endelige fysiske enheder (EFE’er) 
i hvert atom. EFE’er var de mindste enkeltstående, subatomare strukturer, 
som Besant og Leadbeater kunne udskille.

På den tid, hvor Besant udgav sine detaljerede undersøgelser de atomiske 
strukturer i 1895, var videnskaben overbevist om, at atomer manglede 

enhver indre struktur – ligesom de gamle grækere troede. Denne antagelse 
ændredes i 1912, da fysikeren Ernest Rutherford påviste, at atomet indeholdt 
en kerne, hvorom elektroner kredsede. De to hovedkomponenter i atomker-
nen – protoner og neutroner – blev ikke opdaget af videnskaben før meget 
senere, i henholdsvis 1919 og 1932. Besant havde skildret dem i et diagram 
i sin 1895 artikel.

Besant og Leadbeaters en-
delige fysiske enhed (EFE)
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Besant og Leadbeater sammenfattede deres første observationer i bogen 
Occult Chemistry, udgivet af Theosophical Publishing House i 1908. 

Denne bog fik en omfattende revidering ved dens tredje udgave af C. Ji-
narajadasa i 1951, som et kompendium af alle Besants og Leabeaters ob-
servationer. Under deres observationer var Besant og Leadbeater helt vågen 
og opmærksomme, der var ikke tale om nogen trancetilstand. Stenografer 
nedskrev det, de sagde, og illustratorer tegnede det, de beskrev. Jinarajadasa, 
Leadbeaters protegé og senere præsident for Theosophical Society, funge-
rede som projektleder.

På trods af at det andet hovedformål i Thesophical Society er ”at opmun-
tre til studiet af sammenlignende religion, filosofi og videnskab,” aftog 

interessen for okkult kemi i midten af 1900-tallet. Teosoffer behandlede vi-
denskaben som om det var et glemt stedbarn. Denne holdning afspejlede i 
hvilken grad, videnskaben havde udviklet sig hinsides de fleste teosoffers 
kundskab samt deres modvillighed mod at anerkende psykisk information 
anden end den, der var blevet fremlagt af HBP. Desuden havde ingen sam-
menstillet observationerne fra den okkulte kemi med den moderne fysiks 
terminologi. Under den nationale sommerkonference, der blev afholdt af 
Theosophical Society i Amerika i juli 2014, med temaet videnskab og spi-
ritualitet, var der kun én taler, som havde en flygtig henvisning til okkult 
kemi.

Den seneste teosofiske amnesi, hvad angår okkult kemi, er vanskelig at 
forklare i lyset af den forskning og de udgivelser, som er lavet en af os 

(Philips), og som har skrevet tre bøger om emnet, udgivet på Theosophical 
Publishing House, den første kom i 1980. Philips, der har en ph.d. i fysik 
fra University of California, fortolkede omhyggeligt Besant og Leadbeaters 
observationer i lyset af moderne fysik.

Til venstre et eksem-
pel på den okkulte 
kemi. Skitsen til høj-
re forestiller det, som 
ifølge Leadbeaters 
tekst er en kvark, 
men den blev først 
opdaget 100 senere, 
og er gengivet til 
venstre.
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For 35 år siden bemærkede Philips overensstemmelsen mellem EFE’s 
struktur, som den er beskrevet hos Besant og Leadbeater, og superstreng-

teorien. I begyndelsen manglede der matematisk bekræftelse på denne over-
ensstemmelse, men Philips fandt for nylig det svært håndgribelige mate-
matiske bevis. Han påviste, at EFE’s overordentligt komplicerede geometri 
er identisk med den som findes i tidemensionelle heterotiske superstrenge, 
der, hvad nogle ledende kvantefysikere mener, ligger bag den strukturelle 
virkelighed i al stof i universet. Den samme geometri genfindes i det, som 
Philips anser for at være den indre form i det kabbalistiske livets træ såvel 
som i anden hellig geometri.

Den newzealandske teosof Geoffrey Hodson lærte, hvordan man ser små 
genstande af psykisk vej, og han så EFE’er i 1959. Hodson beskrev 

nuancer i EFE’ernes opførsel, som gjorde det muligt for Philips at vise deres 
forbindelse til Higgs-partiklen, som er ansvarlig for at forlene materie med 
masse. Journalister med hang til det sensationelle har kaldt Higgs-partiklen 
for ”Guds partikel”. Derudover har Philips for nylig beskrevet en variant af 
EFE’en, som tilsyneladende består af mørkt stof, hvis eksistens stadig un-
drer den gængse videnskab.

Det videnskabelige etablissement ignorerer undersøgelser fra Okkult 
Kemi. Skeptikere vil dog have svært ved at angribe resultaterne fra 

Okkult Kemi, eftersom teosofferne offentliggjorde sine resultater længe før 
de etablerede videnskabsmænd uafhængigt af hinanden gjorde de samme 
opdagelser. Der fandtes alt for mange opdagelser af Besant og Leadbeater til 
at man kan kunne kalde dem heldige gæt, og indholdet var alt for rationelt til 
at man kunne kalde dem hallucinationer. Med tiden vil videnskaben derfor 
ikke have anden mulighed end at anerkende den okkulte kemis gyldighed og 
udvikle teorier baseret på disse til at forklare, hvordan universet fungerer.

Når videnskaben engang accepterer den okkulte kemis ægthed, vil døren 
åbne sig for en videnskabelig undersøgelse af alle teosofiens grund-

principper. En fornyet interesse for teosofiens bidrag til videnskaben kan 
være nøglen til en global renæssance for den teosofiske tænkning.

Vigtig information om okkult kemi findes tilgængelig i en online-ency-
klopædi (theosophy.wiki. Søg på ”occult chemistry”)

Phillips har sin egen hjemmeside: smphillips.mysite.com, som omhyggeligt 
beskriver videnskaben, den hellige geometri og historien bag okkult kemi. 
Den har links til bøger og artikler, som er tilgængelige online.
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Nyheder og program

april 2023 – juli 2023

Lørd. d. 29. april, kl. 13.00
2. søndag efter påske
Højmesse. Farve: hvid.
Efter messen afholdes landsmøde 
i liberal katolsk kirke i Danmark

Der er ikke fastlagt yderligere da-
toer for tjenester ved redaktionens 
slutning. Det er imidlertid planen, 
at der skal afholdes flere messer. 
For nærmere oplysning, kontakt 
Per Hundrup på tlf. 4037 2901 el-
ler mail: per@lkk-dk.dk

Tjenesteliste

Alle er velkommen, men hvis det 
er muligt, bedes deltagelse i tjene-
sterne og frokosten meldt senest 
dagen i før på tlf 4037 2901 eller 
mail per@lkk-dk.dk.

Sankt Maria Kirken, Nordjylland
Karmel Kirken, Petersborgvej 35 b, 9000 Aalborg

Konto: 5396 0248318

Landsmøde i LKK 2023
Den 29 april 2023 vil der blive afholdt landsmøde (det der tidligere hed 
generalforsamling) i liberal katolsk kirke i Danmark.
Mødet vil finde sted i Ålborg, efter kirkefrokosten. Alle er velkommen!
Dagsorden ifølge lovgrundlag for liberal katolsk kirke i Danmark.
Forslag til landsmødet skal være formanden i hænde senest den 8. april 
2023, og vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest 14 dage før general-
forsamlingen.
Under den forudgående højmesse, vil biskop Jan tildele Johannes Larsen 
ordinationerne til dørvogter og til læser.
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Efter messen serveres 
der kaffe eller te med 
lidt kage eller brød til. 
Du er velkommen til 
at medbringe din egen 

madpakke. 

Om tjenesterne 
Der afholdes dagligt Prim og Rafael-
tjeneste kl. 9.00 – ca. 10.00.
Hvis der er behov for at nogen kom-
mer på forbønslisten eller nogen øn-
sker mulighed for selv at lave Prim, 
kontakt venligst ansvarshavende 
præst Birgit Adelsteen Ljungdahl på 
kirkens tlf. nr. 61 34 23 65 for yder-
ligere information, eller man kan 
sende en mail med navne til forbøns-
listen til birgit@mm-lkk.dk.

Tjenesteliste

Torsd. d. 2. april,   kl. 11.00 
Skærtorsdag
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: hvid. 
Kl. 14.00 afholdes årsmøde i Ma-
ria Magdalenes menighed

Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland
Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød

Konto: 9570 12734344

Sønd. d. 9. april, kl. 11.00
Påskedag
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: hvid.

Sønd. d. 7. maj,  kl. 11.00 
4. søndag efter påske
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: hvid.

Sønd. d. 28. maj, kl. 11.00 
Pinsedag
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: rød.

Sønd. d. 25. juni,  kl. 11.00 
3. søndag efter Trinitatis
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: hvid. Motto: Gud som engle-
nes hersker.

Sønd. d. 23. juli,  kl. 11.00 
Maria Magdalene, apostel
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: hvid

Sønd. d. 20. august,  kl. 11.00 
11. søndag efter Trinitatis
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: grøn. Motto: dømmekraft.



Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkning af 
den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som læg-
ger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og på en formalistisk udlægning 
af skriftens ord. Hvor den eksoterisk kristne tradition ligger vægt på vort øde-
lagte forhold til Gud, ligger den esoteriske tradition vægt på Kristus i det en-
kelte menneske, sjælen eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det fak-
tum, at vi alle er lysets børn, og vores indre lys er ét med kilden til alle lys. Vi lever 
derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds ild.

Biskop CW Leadbeaters Kirke
Sommervej 11, 4040 Jyllinge

Konto: 5396 0248423

Tjenesteliste

Alle er velkommen, men hvis det 
er muligt, bedes deltagelse i tjene-
sterne meldt senest dagen i før på 
tlf 2874 1721 eller mail kenneth@
lkk-dk.dk.

Sønd. d. 16. april, kl. 10.30
1. søndag efter påske (hvide søndag)
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: hvid. 

Sønd. d. 14. maj, kl. 10.30
5. søndag efter påske
Visdomsmeditation og sangmesse.  
Farve: hvid.

Sønd. d. 11. juni, kl. 10.30
Søndag i festugen for Corpus Christi
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: hvid.

Sønd. d. 9. juli, kl. 10.30
5. søndag efter Trinitatis
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: grøn. Motto: Gud som fred.

Sønd. d. 6. august, kl. 10.30
9. søndag efter Trinitatis
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: grøn. Motto: Tillid.
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Helligånds Oratorium, København
c/o Simone Andersen, Følager 15, 6., 2500 Valby

Konto: 5396 248326

Nærmere oplysninger om tjenester 
og sted, kommer i næste Sanctus. 

I ønskes alle en god sommer.

Mange kærlige hilsener

Ansvarshavende diakonisse Simo-
ne Andersen/præst Birgit Ljung-
dahl

Helligåndskirken holder pause 
pga. flytning til og med 2 septem-
ber. 

Første tjeneste bliver således d. 3. 
september, hvor der fejres messe 
kl. 11. 00

Man må meget gerne kontak-
te præst Birgit Ljungdahl tlf. 
61342365, hvis man ønsker at  
deltage. 

Tjenesteliste

Der er efter tjenesterne mulighed 
for et let vegetarmåltid og kaffe/te 
med kage for kun 40 kr. Herunder 
er der også mulighed for at stille 
spørgsmål til messen og kirken 
som helhed. 

Sankt Gabriels Kirke, Aarhus
Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Aarhus C

Konto: 1551 2377195

Sønd. d. 2. april, kl. 10.30
Søndag før påske (palmesøndag)
Velsignelse af palmegrene, vis-
domsmeditation og sangmesse. Far-
ve: violet.

Sønd. 7.maj, kl.10.30
4. søndag efter påske
Visdomsmeditation, snagmesse og 
velsignelsesandagt. Farve: hvid.

Sønd. d. 11. juni, kl. 10.30
Søndag i festugen for Corpus Christi
Visdomsmeditation, helbredelsestje-
neste og sangmesse. Farve: hvid.
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Tre foredrag, hvor biskop Jan omhyggeligt gennemgår den magi, der ud-
folder sig under messen — og det hele er oplyst med pædagogiske illustra-
tioner.
Jan er en formidabel formidler af stoffet, som ellers godt kan være lidt 
svært at håndtere.
Et absolut must for de, som er interesseret i den dybere mening med liberal 
katolsk kirkes ceremonier.
De tre undervisnings DVD'er, "Den kristne kirkes magi" kan købes hos 
din lokale afdeling af liberal katolsk kirke eller hos liberal katolsk kirke i 
Danmark: e-mail: kenneth@lkk-dk.dk
De tre dvd'er fås til en samlet pris af 250 kr.

Den kristne kirkes magi — 
et kursus med biskop Jan på dvd
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Bogen indvarsler en 
nyorientering i men-
neskers religiøse sø-
gen, og giver et nyt 
syn på Gud, skabel-
sen, menneskehe-
den og udviklingen. 
Det græske ord 
gnosis betyder 
viden. I religiøs 
s a m m e n h æ n g 
får ordet et bre-
dere perspektiv, 
hvor det beteg-
ner den gud-
d o m m e l i g e 
visdom, enviden og 
forståelse af de åndelige mysterier, 
der kulminerer i en intuitiv illumina-
tion.
I Kristen Gnosis beskriver biskop 
CW Leadbeater, hvordan læren om 
reinkarnation og loven om årsag og 
virkning (karmaloven) genfindes i 
de hellige skrifter og i trosbekendel-
serne. Bogen omhandler bl.a. evolu-
tionen set fra et esoterisk perspektiv.
Manuskriptet blev fundet i Adyar-
biblioteket og skabte noget af en 

sensation i 
den åndsvi-
denskabelige 

verden, da den 
første gang blev 

udgivet på en-
gelsk i 1983. Kri-
sten Gnosis viste 

sig at være endnu 
en perle fra CW 

Leadbeaters hånd.
Biskop CW Lead-
beater har givet os et 

nyt teologisk koncept, 
som vi kan værdætte 

og forstå. Det er den 
gamle Gnosis med vi-
denskabelige, filosofiske 

og teologisk acceptable tanker om 
Gud, menneskene og universet. Med 
andre ord ‒ en ny gnosis.
Kristen Gnosis er udgivet på Bok-
förlaget Rafael og koster 259,- d.kr. 
Den kan bestilles på mail: bertil@
mebius-schroder.se
Særtilbud for medlemmer af LKK i 
Danmark: Køb den i din lokale me-
nighed til kostpris for kun 159,- kr.

Kristen Gnosis er kommet i et nyt oplag på dansk!



CW Leadbeaters hovedværk

Videnskaben om sakramenterne 

er udkommet på dansk

køb den i din lokale menighed

CW Leadbeaters bog Videnskaben 
om Sakramenterne er udkommet på 
dansk i bogform. Den er blevet til i 
et samarbejde mellem udgi-
veren Else Ma-
rie Post og libe-
ral katolsk kirke 
og udkommet på 
forlaget Books on 
Demand.
Bogen er en viden-
skabelig undersøgel-
se af den effekt guds-
tjenesterne har på de 
indre planer. Den inde-
holder en beskrivelse af 
den revision af den gamle 
tjenesteform, Leadbeater 
og Wedgwood gennemførte i kraft 
af grundig teologisk forståelse og 
med hjælp af clairvoyancens nåde-
gave. Bogen indeholder gengivelser 
af den gradvise opbygning af den 
åndelige bygning, som rejser sig un-

der messen. Samtidig er bogen også 
et dybt kig ned i den særlige esote-

riske kristendom, som er li-
beral katolsk kirkes særlige 
kendetegn. Det bevidste 
samarbejde med englene 
bliver beskrevet indgå-
ende, og kirkens brug af 
de syv stråler med tilhø-
rende juveler forklares 
omhyggeligt.
Videnskaben om sa-
kramenterne kan 
læses som en ind-
føring ind i en 
fantastisk ver-

den af ceremoniel, kri-
sten, hvid magi og er et lækkert 
og nyttigt opslagsværk for den 
som er interesseret i den liberalka-
tolsk niche i religionernes verden. 

Ved køb i LKK koster den 320 kr.


