


OKKULTISME OG SATANISME
 

af Flemming Falkenberg 

Oldtidens mysterie-samfund 
Gennem hele den kristne epoke i den vestlige kultur har der eksi

steret religiØse strØmninger, som tog deres udgangspunkt i en 

stræben efter opnAelse af overnaturlige kræfter og i overleve

ringen af hemmelige lærdomme. TIlhængerne af denne rellgionsform 

dannede deres egne sammenslutninger, hemmeliqe selskaber og lo

ger, der indbyrdes kunne være vidt forskellige, hver med sine 

specielle symboler og doktriner, men som alligevel havde ~n afgø

rende ting fælles I nemlIg deres søgen efter sider af tilværelsen, 

som normalt er ukendte og skjulte for mennesker - det. som med et 

fremmedord kaldes det okkulte (det er latin og betycier "det skjul

te") . 

på den tid, hvor den kristne kirke dannedes og hvor det Nye Te

stamente blev nedskrevet~ var denne type af menneskelig reliØsi

tet stærkt udbredt~ så meget~ at den var en dominerende, kulturel 

faktor. VLdenskaben kalder den tids mysteriereliqioner for gnosti

ske, og deres tilhængere gnostikere, efter det ord, som de oftest 

brugte til at betegne deres egen lære: gnosi5. Det er græsk og 

betyder uerkendelse- eller "indsigt". 

Efter dereS mening v~r det~ som frelste mennesker ikke så meget 

gode gerninger eller guddommelig nåde, som det var besiddelsen af 

den sande erkendelse~ indsigten i tilværelsens skjulte sammenhæn

ge. Hvis man havde den, vidste man også, hvordan man kunne blive 

frelst, hvilket vil sige at blive quddomrnelig. 

For gnostikerne var det nemlig ethvert menneskes højeste mål at 

bl~c andet og mere end et menneske, nemlig at blive en gud. Men 
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tor at blive det. mAtte man vide hvordan, og denne viden ansås 1 

sig selv for at være af overnaturlig herkomst og guddommelig af 

natur. Den var ikke noget, mennesker havde fundet på. 

Vor tids gnostikere 
Alt dette gælder også mange af de religiØse grupper, der 1 dag 

samles om det okkulte - også de er gennemgående overbevist om, 

at dette ikke er noget, enhver kan begribe. Kun de særligt ånde

ligt begavede kan overhovedet begynde på okkultismens vej, for 

det er kun dem, som nogensinde vil fatte interesse for emnet. AL
le andre er tilfredse med den daglige trummerum, at spise, sove 

og tilfredsstille sexualdriften. 

Også vore dages mysterie-selskaber formidler hemmelige lærdomme, 

som kun gives direkte fra lærer til elev. Til tider formidles læ

ren pr. post, som korrespondance-kursus, men princippet er det 

samme; det er ikke offentligt, og ikke enhver får lov til at høre 

det. FØlelsen af, at den hemmelige lære er noget betydningsfuldt, 

understreges af, at eleven skal aflægge ed på at hemmeligholde 

sin viden, enten ved at gennemgå særlige ritualer, eller i det 

mindste ved at underskrive en erklæring om tavshedspligt. 

Og målet er stadig det samme som på det Nye Testamentes tid: at 

gøre den troende til en gud. Hovedformålet med okkultisme og sa

tanisme kan stort set sammenfattes som "menneskets guddommeliggØ

relse". Det betyder ikke uden videre, at der er tale om samme mål. 

for det at være guddommeiig opfattes som at være uden hæmninger, 

at kunne leve sig selv helt ud. uden nogen begrænsninger. Således 

bliver målet udformet meget individuelt, alt efter hvem man er. 

Hen sådan en id~ om, at menneskets hØjeste mål er at blive guddom

melig, forudsætter unægteligt et ganske bestemt syn på, hvad et 

menneske i det hele taget er, og hvad livet i denne normale, dag

ligdags verden egentlig går ud på. Derfor tager den hemmelige læ

re, som den okkulte elev skal tilegne sig, udgangspunkt i, hvad 

man anser for den rette indsigt i verdens natur. 

Også denne forstAelse af tilværelsen er gnostisk af karakter. Li

gesom gnostikerne i oldtiden anser de moderne okkultister menne

sket for at være en "guderest", som engang i tidernes morgen var 

et guddommeligt væsen. så skete der et "syndefald", idet dette 

guddommelige væsen af forskellige årsager blev indskrænket til 

menneske, sådan som vi ser det 1 dag: iklædt kØd og blod, med 

begrænset viden og magt. Derfor bør vi søge at vende tilbage til 

den oprindelige lykketilstand" som quder - nat finde hjem", vil 

okkultisten kalde det. 

Livet som et spil 
Når eleven har tilegnet Sig dette gnostiske livssyn, går undervis

ningen over i en anden og mere praktisk fase. Eleven skal nu bi

bringes en ny måde at tale på, et andet sprog end det normale, 

dagligdags, som de fleste folk taler. 

Det nye sprog har andre definitioner af ting og begreber, og en 

anden måde at lave sætninger på. Dette har en gennemgribende virk

ning pA elevens måde at opfatte sin omverden på, for vi oplever 

tingene vidt forskelligt, alt efter hvordan vi taler om dem. 

Enhver kan blot prØve at lægge mærke til den forskel, det gør 

sindet, om man siger "gæstearbejder" eller "fremmedarbejderft, om 

man siger "den argentinske regering" eller "det argentinske regi

me". 

Elevens nye sprog er ikke forskelligt fra det gamle, sådan som f. 

eks. engelsk er forskelligt fra dansk. Andre mennesker kan ikke u

middelbart høre, at vedkommende udtrykker noget andet, end de hø

rer - med mindre de selv er indviet i det samme, okkulte sprog. 

Således kan den okkulte indviede tale på to forskellige planer: 

et, hvor han tilsyneladende taler det sædvanlige sprog. som alle 

forstår, og (samtidig) et andet, som kun har mening mellem dem 

selv. 

Det gnostiske livssyn - hvor mennesket anses for en "falden gud", 

der bØr vende tilbage til fortidens herligheds-tilstand - er en 

afgørende drivkraft bag okkultismens virke. En anden og lige så 

betydningsfuld faktor er Ønsket om magt over ens egen skæbne og 

over medmenneskene. 

I okkultistens tankegang betyder magt "evne til at kunne foregri

be begivenhedernes gang". Hvis man skulle udtrykke det i positive 

vendinger, kunne det siges sAledes; "magt er evnen til at sætte 

•sig et mål og nå det ft Ken for okkultisten inkluderer dette, at 

• 
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hvis nogen eller noget udgØr en hindring for miq på vejen til 

målet, sA har jeg ret ti! at rydde hindringen af vejen. 

I løbet af sin okkulte skoling begynder eleven lidt efter lidt at 

opleve samspillet mellem mennesker på en ny og anderledes måde. 

Han begynder at opleve, at folks adfærd ikke bare sker spuntant, 

men at alle er brikker 1 et spil, hvor der bestandigt foretages 

udspil og modtræk. FØr var eleven blInd for denne sammenhæng, men 

nU åbner samtaler og øvelser langsomt hans øjne. 

En ny personlighed 
At dette har en dybtgående virkning på hans personlighed og ad

færd, siger sig selv. Han er ikke som mennesker er flest, fordI 

han oplever sig selv og sin omverden ander~des end andre. 

Langsomt er han i færd med at forlade hverdagens normale virkelig

hed. Den ~normale" verden er for okkultisten fremmed og anderle

des, så fremmed og anderledes, at han ikke ser sig i stand til at 

leve i den. Styrken af den nye indsigt afgØr hans succes på den 

okkulte indvielses vej. Jo mere han formår at vende sin opmærksom

hed bort fra den naturlige verden og hen mod den overnaturlige, 

jo bedre en okkultist er han. 

Eleven forlader altså den livsform, som mennesker almindeligvis 

tager for givet. Et eksempel: enhver har været i en situation, 

hvor "naturen gik over optugtelsenM. Pludselig blev man grebet af 

en bydende trang til at gøre noget, som nok stred mod takt og to

ne, men som man alligevel ikke kunne lade være med at gøre. 

Hvis man tænker efter, vil man se, at der var en bestemt årsag 

til denne virkning. For den okkulte elev gælder det om at opøve 

sin sans for, hvordan man kan få andre til at reagere på en sådan 

pludselig indskydelse. Eleven skal lære at plante en Impuls, der 

udlØser en Ønsket virkning hos et andet menneske. 

på den måde bliver medmenneSket en medspiller i et spil, hvis 

regler den dygtige okkultist bestemmer. Når fØrst man har bragt 

sin medspiller til at rette sig efter reglerne, er det kun et 

spørgsmAl om at foretage den rette serie af træk, så den anden 

tvinges til at følge hans vilje. Det hele"kan sammenlignes med 

den måde, hvorpå en overlegen skakspiller kan "køre rundt" med 

sin modstander, idet han tvinger ham til at gøre træk, han ikke 

ønsker - der levnes ham blot ikke andre mUligheder. 

Magi 
På dette punkt blIver okkultismens nære slægtsskab med magien å

benbar. Det ligger forØvrigt 1 sagens natur, for magi er ligesom 

okkultisme et udtryk for trangen til magt. 

I den magiske tænkemåde opfattes tilværelsen som en lang serie af 

uundgåelige begivenheder - og dybt i mennesket findes en konstant 

drift mod magisk tænkning; en stor del af vores barndom er domi

neret af denne måde at opleve verden på. De fleste mennesker har 

også som voksne oplevet episoder. hvor f.eks. frygten for, at no

get bestemt skulle indtræffe, med en sær logik har tvunget de in

volverede til at gøre netop de ting, som førte til den frygtede 

begivenhed. 

Man kan sammenligne det magiske livssyn med en film. Almindelige 

mennesker lever deres liv ligesom skuespillerne, der retter sig 

efter filmens manuskript. I magikerens (og okkultistens) øjne er 

der kun to reelle, handlende personligheder til stede i filmen, 

nemlig instruktØren og den tekniske assistent, som klipper fil

men. 

Disse to har mulighed for at tilrettelægge filmens handling, som 

de har lyst. De kan gå længere frem på filmen og fjerne de perso

ner eller begivenheder, som de ikke finder passende. Og resulta

tet er ganske ubetvivleligt, at der med ~t er sket en forandring 

i filmens virkelighed. 

»Sort« eller »hvid« magi? 
Magi farves af det formål, udfra hviiket den anvendes. Hvis man 

bruger magi til at opnå noget positivt, kaldes det traditionelt 

for "hvid" magi. Hvis man bruger magi for at hæmme andre - evt. 

for at klippe dem væk fra livets filmstrimmel - kaldes det "sort" 

magi. 

AnfØrselstegnene omkring betegnelserne "sort- og "hvid" skyldes, 

at denne vurdering jo sker fuldstændIgt på magikerens egne præ

misser. livis en magiker i tiden fØr 2. verdenskrig havde "klippet" 

~ 
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Adolf Kitler ud af h18to~iens filmstrtmrnel, havde han så udØvet 

sort eller hvis magi? Det kommer udelukkende an på hans egen po

litiske holdning. 

Magi bliver effektiv, nAr den rammer et andet menneskes lyst el 

ler frygt. Hvis det lykkes for okkultisten at fascInere nOgen, 

har han skabt mulighed for at kunne påvirke vedkommende magisk, 

at involvere ham i sit eget spil. 

Dette gælder også i forholdet mellem en mere erfaren okkultist og 

hans elev: jo mere eleven er grebet af emnet, jo bedre kan meste

ren lede ham til at bearbejde sln bevidsthed og f~re den bort fra 

den dagligdags bevidsthed og ind i den overnaturlige. 

Tilsvarende gælder det også, at hvis det lykkes for magikeren at 

skræmme en anden person fra vid og sans, vil frygten give ham 

lejlighed til at sætte en serie af reaktioner i gang, som får den 

anden til at handle, SQm magikeren vil, uden at vedkommende ved, 

hvorfor han gør det. 

Samspillet mellem de to. okkultisten og hans "offer", kan sammen

lignes med hypnose, men det er mere dybtgående end hypnose. 

Den astrale verden 
Den, der Ønsker at begynde en karriere indenfor okkultismen. bli 


ver nØdt til at sætte sig ind i en række færdigheder.
 

Den fØrste og mest grundlæggende er, at man nØgternt overvejer,
 

hvilke evner, man reelt er i besiddelse af. Hvor har man sin styr


ke, og hvor har man sin svaghed? Hvilke særlige talenter har man
 

eventuelt? Dette betyder ikke, at <man nødvendigvis skal være usæd


vanlig fra beqyndelsen, for langt de fleste mennesker kan blive
 

magikere med større eller mindre succes, det er bare de færreste,
 

der nogensinde Ønsker at blive det.
 

Enhver magiker skal på en eller anden måde i kontakt med den over


naturlige, Andelige verden, hvad enten man nu kalder den for "de
 

højere eksistens-planer" eller "astral-verdenen" eller noget helt
 

andet. Mest træffende ville det være at tale om Rændrede, una~ur


lige bevidstheds-tilstande".
 

Der er flere forskellige måder at komme i forbindelse med denne
 

anden verden pA, og den omtalte selvransagelse har til formål at
 

sætte den begyndende okkultist 1 stand til at vurdere, hvilken må

de, der er særlig effektiv for netop ham. 

At man har opnået kontakt rnQd den åndelJge verden, kan man vide 

derved, at man bliver opmærksom på en slags ft uvirkellqhedsfornem_ 

melse": den normale vi~kcllghed bliver ligesom en smule tåget og 

Uklar, og man begynder at fornemme et andet slags syn med klarere, 

mere intense farver, en anden slags hørelse med nye harmonier åg 

klange - og sommetider også andre lugte, der er mere mættede end 

de sædvanlige. Lidt efter lidt er det, som om man træder ind 1 et 

andet landskab, en anden verden, op på en anden planet. 

Megen litteratur indenfor science-flction genren bevæger sig om

kring temaet "Jorden, en fremmed planet" for at kunne give læse

ren et indtryk af, hvordan en sådan "astral rejse" opleves. Her be

skrives overgangen til åndeverdenen som en rejse i rummet. even

tuelt tiden. 

Et andet eksempel på litteratur, der såre let lader sig tolke som 

en allegori om overgangen til åndeverdenen, er bØrnebogen "Alice 

Eventyrland". Den begynder med, at .Alice sidder ved en sø og keder 

sig og drØmmer sig lidt væk. I denne sindstilstand kaster hun små

sten i vandet, og ringene, der dannes på vandoverfladen, bliver 

"udlØseren" af den fØlelse af uvirkelighed, hun oplever, umiddel

bart fØr hun begiver sig lnd 1 Eventyrland. 

Andre sanser 
Vore sanser er vore forbindelses-linier til den verden, der omgi

ver os. Således er man nØdt til at ændre s1n normale mAde at san

~, hvis man Ønsker at forlade den normale virkelighed. Samti

dig laver man om på sin normale bevidsthed. 

Okkult litteratur taler i den forbindelse om ESP, hvilket er en 

forkortelse for "ekstra-sensorisk perception", dvs. RoversanseliQ 

erkendelse". Denne betegnelse benyttes også af den forskning, der 

beskæftiger sig med den menneskelige psykes grænseegne, de såkald

te psi-f~nomener. 

Men her, blandt Okkultister, betegner udtrykket derimod en højere 

og bedre bev!dsthedsform, som okkultisten kan fremelske hos sig 

selv - og som til syvende og sidst er rent subjektiv. 

Di,;:.se ændrede bevidstheds-tilstande opleves ofte af almindelige 

i 
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mennesker: L form af tilfældige og glimtvise episoder. hvor man be

finder sig 1 en stemning, der minder om tilstanden mellem vågen og 

drØm. Netop t ldspunktet. hvor ma.n slumrer lnd, omta ttes med stor 

interesse af okkultismen, fordi det giver mulighed for målrettet 

påvJrkning aE sJndC!t. Selve drQlmmene i nattens lØh er O(Js~ vlqtJ

gc: de giver et tørste indtryk af, hvem man er på vej til at bli

ve. 

Udtrykt 1 gængs psykologisk sprogbrug betyder alt dette, at magi

keren søger at ændre balancen mellem sin bevidsthed og 5tn under

bevidsthed. I overgangen mellem bevidsthed og underbevidsthed lig

ger d~t. man kaLder for "randbev idstheden". 

For den begyndende magiker gælder det om at arbejde sig gennem 

randbevidstheden, for at han kan begynde at orientere sig om de 

tendenser og muiigheder~ der ligger og venter der, i hans eqet 

sinds kældere~age. Efter normale begreber er dette en stræben ef

ter dt blive mentalt syg, nærmer betegnet at fremelske en psykose 

i sig sel v. 

l okk\11t sprogbrug siger man, at magikeren begynder med at skærpe 

sin evn~ til at opfatte den astrale, åndelige verden. Lidt efter 

lidt bliver de alternative farver, lyde og lugte mere sammensnt

te. Det andet landskab begynder at tage stedse mere form. Rumhel

ten fra science fiction bogen nærmer sig den fremmede planet og 

gør klar til landgang; Alice hvirvler ned i sØen gennem en brønd

lignende tunnel, indtil hun stopper op og kan begynde aL orientere 

sig 1 Eventyrland. 

De astrale væsener 
Når magikeren først har taget skridtet ind i astralverdenen (og 

har gjort sIg fortrolig med måden at gøre det på), vil han snart 

begynde at opfatte tilstedeværelsen af forskellige "entiteter", 

åndelige væsener. som hører til i den anden eksistensform. 

1 den ?kkulte litteratur opfattes de som intelligens-væsener, der 

hver især har deres kendetegn og særpræg. De er ikke uden videre 

uafhængige af okkuitistens person, for de tiltrækkes af de særlige 

evner, som besiddes af hans "astral bevidsthed" (eller hans genius, 

som den alternative bevidsthed ogsA kaldes). Det er sAledes ikke 

tilfældigt, hvilke entiteter, han møder på sin vej, eller hvornår 

hiln møder dem. SAledes træffer Alice på en række ejendommelige 

fIgurer, der driller hende, men som hver især ender med at være 

hende t.il hjælp. 

For magikeren er det afgørende, om han kan finde ud af entite!::"?~~~ 

.!..!-i!Y...!!' når hiln møder den. Når han gør ciet, afslører han nemlig $3m

tidig dens hele funktion og identitet. - han "afkoder" den så at 

sige. Derefter må entiteten blive hans lydige tjener. 

, 
Normalt vil en entitet søge at skjule sin sande identitet. hvilket 

betyder, at magikeren står overfor en ny opgave, hver gang han øn

sker kontakt med en entitet. Gennem samtale med entiteten må han 

søge at afslØre dens forklædninger, som ofte kan bestå af mere end 

et lag. Han må gennemskue dens bedrag og kunstgreb. 

Når den okkulte elever blevet indøvet i astral rejser og har lærtV 
at begå sig blandt entit.eterne, er den næste færdighed, som han 

skal erhverve sig, at invitere entiteter ind i den normale, d~ 

ligda95 virkelighed. 

Veu hjælp af særlige ritualer lokker man så"at sige entiteter ind 

i den normale verden, og fremkalder derved en "materialisation", 

som det hedder i okkult sprogbrug, nAr magikeren fremmaner en ånd. 

Endvidere skal eleVen sætte sig yderli~ere ind i den okkulte sym

~ollk. (som udgØr en vigtig del af de fornødne ritualer}. som sam

~en med endnu et sæt af færdigheder (som ikke behØver at blive op

regnet her) udgør det. "pensum" af. viden~ som skal sætte eleven i 

~tand tI! at fungere som aktiv mågiker i den dagligdags verden. 

Han er nu i stand til at indtage rollen som den mere erfarne spil

ler i forholdet til sine medmennesker og kan involvere dem i ræk

ker af uundgåelige begivenheder, når han ønsker det. 

II Den viderekomne okkultist 
.l Begyndelsesgrundene 1 uddannelsen i okkultisme kan beskrives som 

elevens generelle introduktion til magiens arbejdsområde. Denne 

indfØringsfase har sin "lille tabel", som består i indlæringen af 

astralplanets indvirknIng på den normale, dagligdags virkelighed. 

Den "store tabel" består derimod i, at eleven skal lære at påvirke 

den astrale verden fra resterne af sin normale virkelighed, d~t. 

som er tilbage af den gamle daglig-verden, efter at han har stif
~ 
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tet bekendtskab med den overnaturlige verden.
 

Pointen består ikke ir at okkultisten "rejser frem og tilbage" mel


lem to verdener, men deri, at skellet mellem dem brydes ned. Resul


tatet skuiie gerne blive, at den astrale virkelighed får overtaget,
 

mens den normaie verden lidt efter lidt svInder hen og bliver til 

intet. 

NAr det er opnået, har okkuLtisten fØrt sit lØb til ende, hans in

dre fantasiverden har erstattet virkeiigheden for ham. En psykia

ter ville formodentli~ sige. at han nu er blevet opslugt af sin 

psykose: under alle om stændigheder er det et faktum, at de store 

okkultister - som f.eks. Aleister Crowley, Madame Blavatsky og G.I. 

Gurdjieff - endte deres liv som menneskelige vrag.
 

Efterhånden som den erstatning af virkelighed med fantaSi, som ok


kultisten tilstræber, bliver en realitet, vil han ofte udvikle en
 

stedse voksende modvilje mod almindelige mennesker.
 

Okkultismen hævder, at denne modvilje er et udtryk for, at eleven
 

er i færd med at udvikle sig til en stærkere personlighed; men
 

dette er et noget tvivlsomt standpunkt. Den okkulte oplæring har
 

i grunden tii hensigt at fremprovokere elevens indre "Mr. Byde", 

den egoistiske og uhæmmeL brutale del af hans personlighed, som 

hidtii har været trængt tilbage af "Dr. Jekyll", hans civiliserede 

og sociale personlighed. 

Impulser fra underbevidstheden 
Udtrykt på dagligsprog kan det siges såledest et menneskes facade 

og den identitet, som knytter s~g til denne facade, har en slags 

overordnet kontroi med de sanseindtryk, dets bevidsthed absorbe

rer, og med de fØleisesindtryk, den modtager fra kroppen. 

Desuden har "fa(';dden" også hånd i hanke med, hvorledes alle disse 

indtryk biiver bearbejdet 1 bevidstheden, hvorledes de bliver for

stået og eventuelt omsat i handling. 

Men nu o~ da oplever vi alle, at tendenser fra et mere primitivt 

lag i ens personlighed sætter siq igennem i form af en indskydel

se, der kræver handling - "der f6r en djævel i mig", kan vi finde 

p~ at kaide det bagefter. Det er sådanne impulser, der kommer fra 

underbevidstheden. 
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Små børn er eksempler på mennesker. der helt lever på underbe

vidsthedens præmisseri de er uhæmmet optaget af deres egne, umid 

delbare behov og reagerer vredt og hØjlydt, hvis disse ikke ind

fries. Det er meget uskyldigt, så længe der er tale om småbØrn, 

men det bliver særdeles betænkeligt, hvis et voksent menneske be

gynder at lade sig lede af underbevidsthedens bud. 

Faktisk. har vi alle mere end ~n "Hr. Hyde" i vores sinds dybder. 

Den okkultist, Gom ikke kan beg~ sig i den normale verden, blandt 

almindelige mennesker, vil ofte føle sig tiltrukket af muligheden 

for at knytte sin selvforståelse til en af disse "Hr. Hyde"-skik

kelser, frem for at fortsætte med sin gamle "Dr. Jekyll"-person

lighed. 

I det øjeblik, hvor en "Mr. Hyde" har overtaget kontrol-funktio

nen med hensyn til okkultistens bevidsthed, som normalt udføres 

af hans "facade" - da kan man sige, at han har gjort det, som i 

okkultismen kaldes at forskrive gin sjæl. 

Rituel magi 
F.fter at dette argø~ende skridt er taget, får den okkulte interes

se og den magiske virksomhed ofte en decideret satanistisk drej

ning. 

på de mere avancerede stadier af den okkulte uddannelse kommer e

leven til den rituelle magi. De okkultc ritualer er en slags "I>e

vidsthedskort", som skal give eleven adgang til særlige deie af 

den overnaturlige, astrale verden. Hver for sig gør de det så at 

sige lettere at møde ~n type entiteter frem for en anden. 

I selve den okkulte uddannelse ligger en vis uundgåelig prægning 

af eleven~ Dette gælder i og for s1g enhver uddannelse: en datalog 

ender selvsagt med at have en anden viden end en teolog. Og lige

som datalogen lærer at bruge et indviklet, matematisk symbolsprog, 

og teologen lærer at forstå og benytte kirkelige symboler og tan

kegange. således lærer den okkulte elev (som efterhånden er ved 

at være temmelig veluddannet l at [Qrrette et særligt sæt af ritu

aler~ 

Det har tidligere været nævnt i dette hæfte, at vore sanser er 

forbindelseslinierne til verden omkcing os, oq at okkultismen 

tilstræber en skærpelse af sanse-apparatet til ESP og ændrede he
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vldAtheds-tilstande. på de ~en~~p, mere fremskredne trin inden,/ 

for okkultismen bliver der nu tale om, at denne skærpelse af san

serne overfor den overnaturlige virkelighed bliver forbundet med 

evnen til - som en viljes~kt - at foretage den kontrol, som faca

de-personligheden normalt foretager. 

Men eftersom "jegn har forskrevet mig til "Mr. Ilyde" , er det 1 

grunden ham, som lærer sig at beherske såvel mine sansninger som 

mIn bevidstheds-oplevelse af dem. okkultisten bliver 1 stand til 

at lade ekstreme sansefornemmelser gennemstrømme sIn krop 09 sjæl. 

hllln kan svælge i :fØlelser alt efter behag. 

Nu er han rede lil fo~ alvor at blive sluppet løs i den del af ok

kultismen. som har med rituel magi at gøre. 

Det turde være velkendt. at den største belastning af del menne

skelige sanse-apparat og den kraftigste aktivering af vores følei

sesregister 'sker i forbindelse med aexualiteten. Sexualdriften er 

så at sige den eneste universal-nØgle til den astrale verden, det 

eneste middel der til enhver tid kan bringe enhver okkultist over 

J. tlen Qvernaturl ige virk~iiql1C'd - u.lllset hans ~peciC'ile evner og 

uanset hvilken retning hans oplæring har forløbet efter. 

Fjernelse af sexuelle hæmninger 
Det sataniske element i den rituelle magi forudsætter bl.a. at ma

gikeren skal fjerne de grænser for hans sexuelie udfoldelser, der 

førhen har va'ret sat af hans moral eller personlige etik. 

En af de fØrste lænker. der skal brydes. er ideen om et stedseva

rende livsfællesskab mellem mand og kvinde. Desuden skal magikeren 

fjerne de hæmninger. der eventuelt indskrænker hans sexuelle for

hold til kun at omfatte mennesker af det andet køn. 

Det sidstnævnte kraver en konsekvens af den gnostiske lære. der 

hævder, at Gud er tvekØnnet; ifØlge gængs satanistisk livssyn er 

det menneskets opgave at blive som Gud. 

nen mardlige satanisl begynder nu at "sexualisere hverdagen", dvs. 

han søger efter kvindetyper. der nyder at biive sct pA med begær. 

lian la'qgr-r mærke til. hvilke dele uf. kvtndekropp~n. der pIrrer 

hans sCXlIalitet med størst styrke. 

I ~atanismens verden er kvinden et objekt for mandens begær. Hen

des kvindelighed beatår netop i. at hun er sexuelt eftertraqt~l

~esv.ærdi9. H8nden er entydigt en jæger. og"kvlnden er liges! en

tydigt hans vildt. 

Den mandlige satanist udsØger sig en kvindelig partner. der er 

villig til at lade sig indvie som magiker og satanist. Hendes sæ~

lige vej ind i 81l1tanismen bestAr i, at hun skal erkende den til

knytninq til materien, som er kvindelighedens særkende, ifØlge sa

tanismens menneskesyn. 

Denne tilknytning fremstilles symbolsk i ritualerne, f.eks_ ved 

at kvinden lænkes. Hun skal lære at forstå sig selv som en "am

bolt". hvis funktion er at blive slået. Hun skal finde sin indre 

"Mrs. Hyde", idet hun samler alle sine masokistiske træk til en 

omfattende liVSholdning. 

på den mAde udgØr hun den mandlige satanists mulighed for frelse. 

Hans frelsesvej går nemlig gennem mat~rien. og det vil altså sige 

kvinden. 

Dette er et eksempel på satanismens utallige modsigelser af den 

kri~tne tro. ifølge hvilken det er ånden al~ne. der f~elser. ~t 

denne modsigelse bygger på en misforståelse (den Hellige And lig

ger netop ikke 1 fjendskab med den materielle verden lfØlge Bibe

len - i skabelsesberetningen er Guds And med til at skabe verden) • 

afslØrer et vigtigt træk i satanismens karakter~ cet er ikke uden 

grund, at Satan kaldes lØgnens fader. 

At blive Gud eller dyr 
Manden skal lære at forstå s1g selv som ånd. og gennem det rituel

le samleje skal ånd og materie forenes. hvorved frelsen vindes i 

satanistisk forstand. 

Samlejet foregår under åbenlyst sado-masokistiske former: manden 

knytter kvinden til malerien ved at lænke hende for at forlØse 

hende tU hendes egentlige bestemmelse. at blive hans "ambolt". 

Dette er forudsætningen for, at hun kan bringes forbi sine kultu

relt og opdragelsesmæssigt betingede hæmninger. 

Kvind~ns mulighed for ~t hlive frelst øges, jo mere hun forncdrp~ 

og jo mere hun oplever fornedrelsen som erotisk kropsbevidtshed. 

Tilsvarende øges mandens mulighed for frelse. jo mere han beqærer 
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kvinden gennem denne proces, hvor han har frit spil overfor hen

de med hensyn til sine egne sadistiske tilbøjeligheder. 

S~ledes forudsætter manden og kvinden hinanden i dette satanisti 

ske symbolspil. pA samme måde som hammer og ambolt forudsætter 

hinanden. 

Målet med den okkulte elevs oplæring og uddannelSe nås, når han 

til sidst forskriver sin sjæl til entitete" Satan.
 

Det, som stilles ham 1. udsigt som vederlag for hans sjæl, er, at
 

Satan vil gøre ham enten til gud eller dyr. Men det bliver altså
 

med magikerens menneskelighed, hans sjæl, som betaling.
 

Den okkulte og satanistiske uddannelse forudsætter som regel~ at
 

mesteren i perioder fAr råderet over elevens person. Ofte er me


steren en mand og eleven en kvinde.
 

Et afgØrende vendepunkt indtræffer på et tidspunkt i uddannelses


Eorløbet, hvor eleven overlader den totale råderet over sin per


son til mesteren, sj at eleven giver Sig ubetinget over til ham.
 

Herved bliver det muligt for mesteren at samle de tendenser, der
 

ligger bag elevens efterhånden underminerede dagligdags personlig


hed for sA at fastfryse dem i et nyt mønster, i en ny satanisk i 


dentitet.
 

I Danmark findes der mellem to og tre hundrede mennesker,	 der be


kender sig som satanister. Af indlysende grunde er der ikke tale
 

om nogen massebevægelse. - Derimod er antallet af danskere, der
 

Eøler sig tiltrukket af okkultisme i ~n eller anden form, meget
 

stort, og det vokser i disse år. I det hele taget øver okkult
 

livssyn og okkulte forestillinger en stadigt voksende indflydel


se på vor kultur.
 

"
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