




ni, hvor de tre aspekter også påkaldes. Under denneindÀydelse 



at Àyde gennem præsten ved ‘uddrivelsen’ umiddelbart inden 



at ‘Veni Creator’ blev sunget. Denne sang er den traditionelle 

så ‘patienten’ kan modtage den” .

“Con¿teor”.

Con¿ teor
Con¿teor er latin og betyder: “Jeg bekender”.  Men hvad er 

. For at forstå dybden i Con¿teor må vi forstå 



ret på alt. I den esoteriske eller teoso¿ske forståelse af verden 

systemets bevægelse mod det af “Gud” de¿nerede mål, “syn

– at den energi, der skulle Àyde frit mellem celle og organisme 

I den vidunderlige Con¿ teortekst erkender vi, at vi nok ikke 

 der følger efter Con¿teor. 



mellem de ¿nere legemer langsomt forkrøbles ved et aktivt 

“at løse”





formår meget, stærk som den er” .

en mægtig virkende kraft.”



og videnskaberne ¿k magten, forandredes virkelighedsbegre
bet. Mennesket ¿k i højere grad den opfattelse, at det med sit 

“en retfærdig”

man enhed og identi¿kation med alt levende og har derfor ikke 



I andre sammenhænge kaldes Helligånden “¿ngeren på Guds 

“Da pinsedagen var kommet, var de alle samlede 
med hverandre. Da lød der med ét fra himmelen en susen som 
af et vældigt åndepust, og den fyldte hele huset, hvor de sad”



Du, som er talsmand kaldt ved navn, og gaven som fra Gud 

Livskilde, Àamme, mildhedsfavn, en salve god for sjælesår.

Du syvfold gavmild, nådefuld, Guds hånd, Guds ¿nger til os 



Du skabte hjertet i vort bryst, fyld det med kraft fra himlens 

Dit store navn er Paraclet, den gave Gud har os beredt,

Syvfoldig er din gaves art, i dig vi ser Guds ¿nger klart.
Du er den lovede Guds ånd, besjæler alle tungebånd.

Driv sjælefjenden langt af led, og skænk os himlens dybe fred.

Du fra de to til os steg ned, vi tror på dig i evighed.

Dig, Fader, priser vi i kor og dig, Guds søn, som på vor jord
Vandt livets sejr i dødens hånd. Hav evig tak, o Helligånd.

“Du skabte hjertet i vort bryst”

I tredje vers ¿nder vi den 



kan håbe at nå inden for en lang fremtid, ¿ndes inden for dette 

pr. de¿nition er “ond”, stoffet hvorfra al ondskab kommer, og 
“sjælefjenden” , 

“Du fra de to til os steg ned”

neskelige treenighed, ånd, sjæl og legeme be¿nder sig på.

“Åndens salve rig og mild” .





gavnligt” .

at ramme i Àæng. Men kan vi forstå det på den måde? Konse

Ifølge den esoteriske ¿ loso¿  er menneskeheden nået til et sta



Kan man ikke umiddelbart ¿nde meningen eller forståelsen for 

dre for at ¿nde ud af, hvor det eventuelt irrationelle element 

linger, der herskede i middelalderen, som vi i dag ¿nder helt 

teriske ¿ loso¿ , begynder man at få en indsigt i, at det makro



gen” meningen”
meningen?” .

storisk synsvinkel. I bunden af udviklingsskalaen ¿nder vi det 

respekt. På et højere trin ¿nder vi en videreudvikling af dette 

grunde har sat sig”  



fænomener” .

“alle onde indÀydelser uddrives” .



Efter uddrivelsen dypper præsten sin højre tommel¿nger i sy

hellige ærkeengel Rafaels hjælp”
sjæl og legeme” “lem”, 

“Kristi legeme”

legemets lemmer, så mange de er, dog er ét legeme, således er 
det også med Kristus”
ne med” .

lys” .



Mennesket har ifølge den esoteriske ¿ loso¿  en “æterisk dub

Disse centre har Àere funktioner, dels beliver de forskellige 

såkaldt “¿nere legemer” såsom astral- og mentallegemet. Alle 

lertidige udtryk, som mest af alt identi¿cerer sig med kroppen 

 eller den tusindbladede lotus, der be¿nder sig på toppen af 

dette legeme ¿nder de intellektuelle processer sted, og på det 



hæmmet sjælsliv” .

brugbar i forbindelse med æteriske sygdomme. De Àeste syg
domme kompliceres af nervøse lidelser, og det er sandsynligt, 

olie” .  

tanker er centreret omkring ham selv i dette vidunderlige øje

Kristus` barmhjertige nærvær, og jo større er chancerne for 
helbredelse” .



hellighedens vej” .

“Den sidste store spirituelle hjælp, der kan gives i forbindelse 

vende monstrans, der udstråler Kristi lys og kærlighed” .

det fysiske plan og de legemer, der be¿nder sig på det. Det er 

“Det forventes ikke, at disse øjeblikkelige helbredelser, der 

i denne tjeneste. De kan forekomme, og de sker i nogle til



cessen videre. Selv Kristus måtte helbrede to gange i tilfældet 

Hvis en patient ikke opnår et godt helbred efter Àere forsøg, 

fungerer gennem lige netop denne specielle præst, eller at den 

specielle patient. Præsten vil gøre sit bedste for at hjælpe; pa

Kristus, helbrederen og kongen” .


