
Satan 
Frit efter Kahlil Gibran 
Af Jan Borregaard 

Folk betraglede astrolog Pelersen som 
deres vejleder både i spirituelle og 
livets andre forhold, for han var en 
kilde til inspiration og dyb viden om 
tilværelsens mysterier. Han havde råd
givet mennesker ud fra deres hOro
skoper og lagt mangen frem lid klar for 
dem. 

Han følte selv, han havde en op
gave som hjælper i deres kamp med 
tilværelsen. 

En ahen, da han kørte hjem gennem 
en øde egn, så han en nøgen mand 
ligge på jorden med blodet strømmen
de ud af flere dybe sår. 

Han så ikke rar ud, men den bløden
de mand udstødte med en smertefuld 
stønnen: ..Kom og hjælp mig, der er 
ikke andre, der vil«. 

Petersen var lige ved al vende om og 
løbe sin vej, da han hverken vidste, 
hvad han skulle gøre ved en sådan 
person eller sådanne sår, men den 
fremmede udslødte i smerte: 

-Kom og hjælp mig, du kender mig, vi 
har været knyttet nært Iii hinanden 
Qen~em lang lid«. 

..Du Iyver«, sagde Petersen.•Hvem er 
du?.. 

..Jeg er din kære arbejdsgiver, du taier 
dagliglom mig og beskæffiger dig 
med mig, uden dog at kalde mig ved 
navn. Mit navn er Satan." 

Petersen veg lilbage, men Salan sag
de: 

I·Kom og rens mine sår og luk dem. 
Det er den forbandede gladiator-eks
pert lil Michael, der pludselig steg ned 
fra himlen med en hærskare, og havde 
jeg ikke spillet død, havde han slåel 
mig heil ihjeiu. 

ilDet var en skam, han ikke gjorde det 
helt al med dig«, sagde astrolog Peter
sen, men Satan protesterede: 

..Er du ikke klar over, at jeg var og 
stadig er kilden til din rO og lykke. Du 
lever og blomstrer i skyggen af mil 
væsen. Du har adopteret min eksistens 
som en undskyldning og et våben til 
din karriere, og jeg slår hele tiden 
som undskyldning for dine dyder. Har 
det, jeg har gjort i fortiden mod men
nesker ikke været nødvendigt for dig, 
tor al du kunne opnå dine mål og 
fortsætte dit arbejde, og også at jeg 
fortsætter med dette i fremtiden? Har 
du ikke på den baggrund kunnet be
rige dig selv? Har mit rige ikke været 
det skræmmebillede, der gjorde, al du 
kunne lette deres lommer for guld og 
sølv? 

De har købt dine råd med deres 
sammensparede skillinger, Tror du, de 
ville købe noget i morgen, hvis de 
opdagede angsten og modstanden i 
livel ikke længere eksisterede? Dit 
hverv vil dø med mig. Alle de spirituel
le, religiøse og åndelige bestræbelser 
er opstået som spejlbillede af min 
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eksistensl Den gamlt. 'konflikt med del 
materielle, onde, forhindrende er den 
hemmelige hånd, der fjerner guld og 
sølv fra de 'troendes' lommer og pla
cerer det i lommen på deres ledere. 
Hvordan kan du lade mig ligge og dø 
her, når du ved, at du vil tabe al pre
stige, dit hjem og all?.. 

Fra en ydmygt bedende tone var Sa
tan nu slået over i 8n tillidsfuldt be
troende, 

..Kære astrolog, du e; stolt, men fryg
telig blind og uvidende, Nu skal jeg 
iortælle dig, hvordan aslrolagi og an
den spirituel vejledning opstod: 

I den gryende første lid stod menne
sket foran Solen, strakte sine arme op 
mod himmelen og sagde, al i Himme
len var der en stor og kærlig Gud. Så 
vendte mennesket sig om og så med 
ryggen Lil Solen sin egen skygge og 
sagde, at i dybet og mørket på Jorden 
var der en mørk djævel, som elskede 
ondskab. 

Tidsaldrene fulg\e med den overbe
visning, at mennesket var stillet mel· 
lem la kæmpende magter, og de men
te, al de måtte tagE tilflugt det ene 
sted mad det andet. Da civilisalianen 
opstod, opstOd også familien og ar
bejdsdelingen all eher den enkeltes 
stammes kunnen og behov. Nagle 
dyrkede jorden, andre var gode til at 
bygge huse, andre igen til jagl. I en af 
de forste stammer var der en mand, 
der var meget intolligent, men ekstremt 
doven og afskyede al slags legemligt 
arbejde. Derior sov han mangen nat 
med tom mave. 

En sommernat, da stammen holdt 
rådslagning omkring deres høvding~ 

opdagede de skrækslagne, at 'Nat
gudens' ansigl var helt sort, og at all 
lå i mørke, Den omtalle dovne, men 
snu mand havde set en formørkelse 
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før og så nu denne lejlighed som sin 
redning. Han trådle frem og sagde: 

'Se den onde mørkets gud kæmper 
med den lysende nalgud. De, der ser 
dette nu på dette lidspunkt, ligger 
under for en mørk skæbne. Men kom 
til mig senere, så skal jeg se på him
lens andre guder og finde en vej ud 
for jer, Hvis I indstiller jer futdl på det 
med lukkede øjne, skal jeg se, om jeg 
kan få mørkels gud lil at slippe sil tag 
lor en tid'. 

Derefter fremmumlede han mærkeli
ge ord som 'Sol trigon Jupiter, Måne i 
eksaltation' osv. Derefter bad han dem 
om at rejse sig igen og se, at nu hav· 
de natgudinden igen sit klare ansigt. 
Høvdingen kaldle ham den nal til sig 
og hædrede ham som en vismand, 
der havde demonstreret indsigt i en 
skjult viden og gav ham en høj rang. 
Den nye astrolog fortalte ham om de 
onde kræfter, han kendte, og som 
ufravendt ødelagde menneskets håb 
og lilværelse, spredte elendighed og 
uro og foreslog, at vejen frem var at 
kende denne Satans karakler og for
udsige hans næSle fræk. På denne 
måde kom forudsigelser til jorden.. 

Sådan sagde Satan til Petersen, ..og 
min eksistens var årsag hertil. Den 
blev udviklet til en pertekt, guddomme
lig protession, oplagel af dem, hvis 
indsigt var moden, hvis sjæle var 
noble og hvis hjerter var rene og hvis 
indbildskhed var kolossal. Holdt men
nesker op med at kæmpe mod mig, 
ville sløvhed overtage deres hjerner og 
hjerter.", 

..Jeg er den storm, der får mennesket 
til at kæmpe sig frem mod det bedre. 
Den munk, der beder i stilhed for at 
holde mig væk, er som den skøge, 
der inviterer mig ind i hendes seng. 
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Jeg er del fryglens fundament, hvorpå Satan brølede af lattGr: 
alle spirituelle uddannelser er opbyg· 
get. Uden trygt og selvkærlighed vil ..Hvor er du dog intelligent og sikke 
mennesket stræbe ud over sig selv og en vidunderlig viden, du har, og nu 
håbet om noget høiere og bedre op· har du oven i købet givet mig noget at 
høre med at eksistere, livet vil blive leve videre for. Vi har brug for hinan
tomt og koldt. Hvis jeg forsvandt, vil den, vi to. Kom nu herhen og luk mine 
de, der bekæmper mig, også forsvin· sår, for halvdelen af mit blod ligger 
deoc • allerede på jorden, og jeg kan mærke, 

at døden nærmer sig... 
Med den sidste kraftanstrengelse så 
han indtrængende på Petersen: Astrolog Petersen gik mod sit hiem 

med ryggen bøjet under den tunge 
.Undskyld at jeg snakkede så længe byrde. 
om noget, du selvfølgelig vidste i for· 
veien. Tag nu og hjælp mig eller lad Hans tøj var oversprøjtet med blod, 
mig ligge og dø, jeg føler, mine kræf· som strømmede ned fra byrden oven
ter ebber ud... på ham, men han kæmpede sig frem· 

ad, idet hans læber bevægede sig i 
..Jeg skal ikke tøve længere«, sagde en fortvivlet bøn for den døende Sao 
Petersen, ..Selvfølgelig skal du leve. tans liv. 
Uden din eksistens vil mennesket ikke 
længere kæmpe for at højnes... Jan Borregaard 

See you in Switzerland 
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Astrology World-Congress 1993
 
May 20-24, 1993
 

Congress House Lucerne/Switzerland
 

Top Astrologers from all over the World.
 
About 20 talks and 40 workshops in German and English.
 

Delegates from more than 18 countries,
 
Postc6ngress-Seminars: 1 day and 2 days and much
 

more exiting experiences.
 

For informations write to: Louise Huber
 
APl, P.O. BOK 614, CH-8134 Adliswil
 

FORÅRS-SÆSONEN 1993
 
IRENE CHRISTENSEN INSTITUTIET 

Uddannelsescenter for diplom-astrologer 

Undervisningsstart i uge 5. Pris pr. kursus (20 timer): 1300,

Tilmeldingsblanket: 
Sæt kryds! 

HOLD 1: BEREGNING FOR BEGYNDERE 
A: Mandag den 1/2 1993 kl. 16.30-18.30 (Pia Ba/k·Moller). .. D 
8: Mandag den 1/2 1993 kl. 19.00-21.00 (Marianne Gaarden).. . D 

HOLD 2: TYDNING FOR BEGYNDERE 
A: Tirsdag den 2121993 kl. 16.30-18.30 (Ullian B. Jensen) . D 
B: Tirsdag den 212 1993 klo 19.00-21.00 (Lillian B. Jensen) O 

HOLD 3, KORREKTION FOR BEGYNDERE 
A: Torsdag den 4/2 1993 kl. 19.00-21.00 (Pia Ba/k·Moller) D 

HOLD 4: TYDNING FOR ØVEDE 
Weekend·kursus: Lørdag/Søndag den 13/2+14/2+20/2+21/2. 
(Christian Borup) O 
HOLD 5: KORREKTION FOR ØVEDE 
Torsdag den 4/21993 kl. 16.30-18.30 {Randi V. Braad) D 

HOLD 6: PROGNOSE 
Onsdag den 3/2 "\993 klo t9.00~21.00 (Christian Borup) O 
HOLD 7: TYDNING FOR VIDEREKOMMENDE 
Onsdag den 3/2 1993 kl. 16.30-18.30 {Pia Ba/k·Møller) D 

HOLD 8: SPECIALER, MANEKNUDERNE 
Weekend-kursus: LørdagiSøndag den 6/3 + 7/31993 kl. 10.00-17.00 
(Jytte Ishvara ØNad) Pris (ar detle kursus: 700.- kr O 

OBS! Vi gor opmærksom på, at nuværende elever på Irene Christensen Insti 
tuttet har fortrinsret på kurserne 
.............................................. -.... _.....~
 

Jeg tilmelder mig ovenfor afkrydsede hold:
 
Navn: . _
 

Gade/vej:
 

Pos'nr.: By: EvI. til.: _
 

Depositum: 300.- kr. pr. hold: laIt kr. = ._er _Indsat på Stjernernes 

Girokonto: 4 22 23 93 

_ er vedlagt i check 

_ er vedlagt på GIroBon , 
Bemærk, at !ifmeJd;ngsdepositum IKKE tilbagebetales ved manglende fremmode
 

Kursusprogrammet kan bestilles pi1 teleIon: 33 123627.
 

Vor adresse: Irene Christensen Instituttet, Nr. Farimagsgade 63, 1364 Kbh K
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