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                 Johannes Åbenbaringen  

 Mazdaznans nøgle til, hvordan symbolikken i dette mystiske gnostiske 

skrift skal forstås, jvf. Dr. O.Z.A. Hanish.  

Johannes Åbenbaringen er et rent Gnostisk værk og udgør 

det sidste skrift i Det Nye Testamente.  Gnosticismen 

opstod omkring første og andet århundrede før vores 

tidsregning. Zarathustras lære var på det tidspunkt vidt 

udbredt til forskellige kulturer og tilpasset de forskellige 

områders egen tradition og livssyn. Den Gnostiske 

bevægelse var en platonisk udgave af Zarathustras lære. 

Gnosis betyder” indsigt” eller ”viden om ens inderste selv”. 

Det handlede om at opnå ægte indsigt inde fra sig selv, i 

modsætning til at følge andres læresætninger, dogmer og 

symbolik. 

Johannes Åbenbaringen forsøger, i et mere eller mindre symbolsk sprog, at beskrive genfødslen af 

mennesket som individ. Det vil sige, det skildrer reetableringen af forbindelsen til vores 

guddommelige selv i hjertet, som vi har mistet. Alt efter hvor meget vi er kommet på afveje fra en 

naturlig levevis, vil vi opleve en del forhindringer på denne udviklingsvej. Åbenbaringen er også en 

profeti, som beskriver udviklingen for de forskellige folkeslag og hele menneskeheden. 

Åbenbaringen er skrevet senere end de fire evangelier og adskiller sig helt fra dem. Det er skrevet 

på en tid hvor urkristendommen, det vil sige den Zarathustriske – Nasæriske kristendom, var 

under voldsomt pres fra den Paulinske – Jødiske kristendom. Sidstnævnte var allerede ved at slå 

sig fast som en imperialistisk stats religion, her ved det andet og tredje århundrede.   

Forfatteren Johannes var græker og har skrevet åbenbaringen som et græsk drama. Det betyder 

der er monologer skiftevis med kor. Som gnostiker og synkretist havde hans tankemåde dybe 

rødder ind i Zarathustras lære. Undertiden er det ret skjult i teksten, men det er kun gennem 

tankegangen i den Zarathustriske verden, at man kan løfte sløret for de symbolske udtryk, som 

findes i Johannes åbenbaring. Synkretisme blev dannet 5-600 år før vores tidsregning, hvor Cyrus 

regerede i Persien. Cyrus prøvede at give et løft til nationen, både filosofisk, religiøst såvel som 

materielt. Synkretismen ønskede at bane vejen for en universel enighed om principperne i de 

store ideer og religioner i verden.  

Hvad er en åbenbaring? Vi kan bringe os selv i en tilstand hvor vi skaber forbindelse til ”den evige 

aktive Guds-tanke”. Den information vi modtager herfra er en åbenbaring. Sådan har Ainyahita og 
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Zarathustra selv levet for mange tusinde år siden og de har undervist i hvordan man skaber denne 

forbindelse. Hvilke åbenbaringer man modtager, afhænger af ens udviklingsgrad. 

Vi skal imidlertid ikke fortabe os ind i uendeligheden for at få åbenbaringer. Vi skal derimod have 

opbygget en bevidsthed om det som omgiver os. Alt foregår langs parallelle linjer. For eksempel 

har vores evige sjæl en konkret plads i den fysiske verden. Den befinder sig præcist i vores rygmarv 

og er et forbindelsesled mellem hjernen og den Guddommelige gnist. Den åndelige gnist har også 

en fast platform i den fysiske verden, nemlig i hjertet. I dag er vi også kendt med kroppens 

energicentre, som af mange kaldes chakra. Det ord bruges ikke i Mazdaznan, men der forklares om 

tilsvarende syv hoved-nervecentre i kroppen. Disse skal transformeres eller forvandles, for at vi 

udvikler vores personlighed. Vi kan opbygge højere bevidsthed, ved at arbejde kropsligt. Snart vil 

vi så kunne opbygge en forbindelse med alt som eksisterer. Gennem denne bevidsthed og denne 

forbindelse kan man så modtage åbenbaring på åbenbaring.  

Den fysiske verden er et ydre billede eller udtryk for ” Den evige aktive tanke”. Det er ikke ”Den 

evige aktive tanke” selv. Det prøvede Johannes at beskrive. Til sidst skrev han det ned i håb om at 

kunne forklare det. Ikke mindst i forhold til sig selv. Skulle hans arbejde komme til at tjene det 

formål at vejlede og guide os, på vejen til mere og mere at kende os selv, så har Johannes virkelig 

haft succes med at åbenbare ”Det største Mysterium”. Som dr. Hanish skriver: ” Skulle vi dele 

denne tanke med Johannes, ja så er vi forenede med ham i evighed. ”  

 I dette store drama beskriver Johannes vejen til sin personlige realisation i et billedsprog. Det er 

en beskrivelse af ” individets korsvej til endelig genfødsel eller genopstandelse”. Det handler om at 

forvandle sig fysisk og 

psykiske. Der er ingen tvivl 

om, at en sådan proces 

kræver en stor indsats. Det 

er ikke nogen let opgave at 

arbejde sig ud af en dødelig 

ubevidst tilstand og ind i en 

tilstand af selvbevidsthed, 

hvilket er det samme som 

gudsbevidsthed. Der skal ske 

en renselsesproces, en 

forvandling af kroppen, og de 

store nervecentre skal 

systematisk vækkes. Det er 

det, der beskrives i dette      

På slottet i Angers i Frankrig findes dette gotiske billedtæppe fra slutningen af 1300-t.             drama - Den Store 

Dommedag. Lidenskab og begær kommer frem i dramaet som en slange eller en stor drage. Det er 

det samme symbol som bruges i Zarathustras skrifter, Avesta. Slangen eller dragen ledsages af et 
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andet uhyre, materialismen, til hvem ”det blinde menneske” 

overgiver sig selv. De er begge født af Den Store Babel, som er 

det lave materielle liv, uden noget ønske om at forbedre sig 

selv. 

Vi er nødt til at komme frem til en tilstand i vores udvikling, 

hvor kroppen er en villig tjener for den åndelige eller 

spirituelle intelligens. Hvis ikke vores intelligens kommer ind 

og bliver øverste chef i vores krop, så komme naturens blinde 

kræfter til at styre kroppen. I sådan en krop kan den åndelige 

intelligens ikke manifestere sig af nogen betydning. 

Den dyrisk-materialistiske tilstand skal transformeres til en 

humanistisk-åndelig tilstand. 

 Det betyder også, at det bevidste nervesystem, 

centralnervesystemet, skal overtage kontrollen over det 

ubevidste, autonome nervesystem. 

  En del af det ubevidste nervesystem, som kaldes det 

sympatiske nervesystem danner syv vigtige nervecentre i 

kroppen. Solar plexus er det mest kendte. Der er 31 par 

ganglier, altså nervecentre, langs rygsøjlen. De kan blive på 

størrelse med en ært, når vi bliver højt udviklede mennesker, 

men som ikke så udviklede, er de meget mindre. Forbindelsen 

mellem de to nervesystemer afhænger af disse nerveganglier. 

De syv store sympatiske nervecentre, ligger på række, en efter 

den anden. De kaldes sakral plexus, prostatiske plexus, solar 

plexus, hjerte plexus, hals plexus, hypofyse og pineal plexus. 

De skal udvikles nedefra og opad i sin rækkefølge. 

De personer hvis tankemåde forbliver fikseret til et af de 

nederste nervegrupper/nerveplexus kan ikke udvikle sig videre 

fremad, før de ændrer sin tankemåde og handlemåde. Det er 

på den måde højere udvikling skal foregå, bogstaveligt ment, 

ikke kun symbolsk. 

En renselse af kroppen og vækningen eller forvandlingen af 

disse syv nervecentre er mere eller mindre fulgt af syv kriser   

– de syv plager- som dog let kan klares, hvis man regelmæssigt 

laver de ældgamle rytmiske åndedrætsøvelser. 

 

Det bevidste nervesystem, 

centralnervesystemet, er en 

fællesbetegnelse for hjernen, der 

ligger i kraniet, og rygmarven, der 

ligger i rygsøjlens kanal. I 

centralnervesystemet ligger 

centre, der styrer vores 

bevægelser og reflekser; 

 hjernen rummer den del af 

nervesystemet, som er det 

biologiske grundlag for 

menneskets intellekt og 

bevidstheden om vores sansers 

informationer. 

Det ubevidste autonome 

nervesystem består af nerveceller 

der ligger uden for det centrale 

nervesystem. Nervecellerne er 

samlet i nervecentre, 

nerveplexus. Det regulerer de 

ubevidste funktioner i kroppen 

specielt aktiviteten i flere af 

kroppens indre organer 

(kirtelsekretion m.m.). Det 

inddeles i det sympatiske 

nervesystem og det 

parasympatiske nervesystem. 

Det er karakteristisk for det 

autonome nervesystem, at det 

er uden for viljens kontrol. 

Flertallet af de sympatiske 

nervetråde løber i en 

nervestreng 

kaldet grænsestrengen 

(truncus sympaticus). Der 

ligger én streng på hver side af 

hvirvelsøjlen fra hals til 

bækken. Den består af en 

række nervecentre, 

nerveganglier, forbundet med 

en fin nervetråd. Sympatiske 

nervetråde går fra 

grænsestrengen videre ud i 

kroppen. 
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Den fysiske renselse vare 3½ år. Herefter følger en psykisk renselse som også varer 3½ år. I den 

sidste periode frigør vi os fra psykiske hæmninger fra før vores fødsel. Efter denne 7 år lange 

renselses og frigørelses periode, bliver hjernen endelig fri og vores tænkemåde vågner til at danne 

virkelig originale tanker, fri for enhver negativ påvirkning. Når de syv store centre er vågnet op 

eller ”deres sejl er brudt”, kan den universelle frie energi frit begynde at flyde igennem dem. Nu 

kan den ” rene kvinde” som er symbol på den forvandlede rensede krop, opleve den ”ubesmittede 

undfangelse” med ”lysfrø” ( Ga-Llama ,prana ,chi – energi, ovrs. anm.) fra atmosfæren, tiltrukket til os 

gennem det bevidste åndedræt og som giver fødsel til den genfødte – på den måde er den 

genfødte eller den regenererede tilstand oprettet inden i kroppen. 

 

Nu følger et uddrag af forklaringerne på symbolerne til teksten i Johannes åbenbaring, jvf. O.Z.A. 

Hanish, som beskrevet i Dr. Oberdörffers bog” Die Apokalypse” efterfulgt af selve teksten til de 

første kapitler af åbenbaringen.   

 

Johannes Åbenbaringen, Kapitel 1 

Den levende (den som bliver gjort levende) 

Johannes bekender sig som en Guds søn og også et menneske, som ”broder” fælles med andre har 

vandret ad ”prøvelsernes vej” og kæmpet sig frem til sin egen fuldkommengørelse 

(færdigudvikling) også kaldet genfødsel. Han har vandret sin korsvej, gennem de syv plager, som 

sit forbillede Jesus. Som han skriver: ”selv han var død og måtte gøres levende”.(se næste side hvor selve 

teksten fra Johannes Åbenbaring kap 1 er trykt)  

Asien: Blev betragtet som landet for ”den gamle tid” og oprindelsessted for tidens kultur.  

De syv menigheder: Ligger i Lilleasien og udgjorde kulturcentre, som reelt også skulle høre 

frihedsbudskabet i åbenbaringen, men som et ægte mystisk skrift er der flere betydninger. 

Menighederne repræsenterer således også de syv hovednervecentre i kroppen. Det højeste mål i 

dette jordiske liv, kan kun opnås, ved at vinde herredømmet over alle kroppens organer. Den 

dyriske, materialistiske tilstand kan ikke overvindes blot gennem åndelig og mental træning. Selve 

kroppens organer må gennem en renselse og forvandling. 

Kongerne: kroppens organer. 

Jorden: selve kroppen. 

Herskeren over ”jordens konger” er den ”førstefødte”, ”den genfødte”, altså den som hersker helt 

over sin krop. 
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Johannes åbenbaring kapitel 1 

 

1 Hilsen til de syv menigheder 

Kristus åbenbaring, som Gud gav 

ham, for at han skulle vise sine 

tjenere, hvad der snart skulle ske. 

Ved sin engel viste han det i 

billeder for sin tjener 

Johannes, der nu vidner om Guds 

ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, 

sådan som han har hørt og set 

det. Lykkelig er den, der læser 

profetiens ord, og som hører og 

tager det til sig, der står skrevet i 

det; for tiden er nær. 

Fra Johannes til de syv 

menigheder i provinsen Asien: 

Nåde og fred være med jer fra 

ham, som er, og som var, og som 

kommer, og fra de syv ånder, der 

er foran hans trone, og fra Jesus 

Kristus, det trofaste vidne, den 

første, der er opstået fra de døde, 

og som hersker over jordens 

konger. Æren tilhører ham, som 

elsker os og ved sit blod har løst 

os fra vore synder og gjort os til 

konger og præster for sin Gud og 

Far. Ja, ham tilhører æren og 

magten i al evighed! Amen. 

Se! Han kommer i skyerne, alle 

skal se ham, også de som har 

gennemstunget ham, alle jordens 

folk skal jamre, når han kommer. 

Ja, sådan vil det gå. 

»Jeg er Alfa og Omega,« siger 

Gud Herren, »den, som er, og som 

var, og som kommer, den 

Almægtige.« 

 

Johannes' syn 

Jeg er Johannes, jeres bror, der 

sammen med jer deler både 

trængslen, kongeriget og 

udholdenheden i Jesus Kristus. Jeg 

var på øen Patmos, fordi jeg var 

blevet landsforvist for at have 

forkyndt Guds ord og vidnesbyrdet 

om Jesus Kristus. På Herrens dag 

kom jeg under Åndens magt. Bag 

mig hørte jeg en stemme - kraftig 

som en trompetfanfare, og den 

sagde: »Skriv det, som du ser, 

ned i en bog og send den til de 

syv menigheder, i Efesus, Smyrna, 

Perga-mum, Tyatira, Sardes, 

Filadelfia og Laodikea.« 

 

 

 

Jesus beskrives som den salvede og er et symbol på den højeste 

grad af menneskelig fuldkommenhed. 

Forløsning gennem Jesu blod: Læren om selvforløsning gennem 

”den mystiske død”, efterfulgt af en ”strålende genopstandelse”. 

Det betyder at man renser sit nervesystem og blod gennem den 

rigtige ernæring og øvelser for herefter at kunne forvandles. 

At forløses fra vores synder, at befries for alt dyrisk materialistisk, 

instinktmæssigt og i stedet blive ”et folk af præster og konger” som 

styres af den bevidste vilje, som afhænger af en højere erkendelse. 

Det afhænger igen af pinealkirtlen som er forbindelsesstedet for det 

bevidste og ubevidste i os. Den forbindelse fungerer først når 

pinealkirtlen er ”vækket”.  

Pinealkirtlen er ”Guds trone”. 

”De syv ånder der er foran hans trone”, er de syv grundlæggende 

åndedrætsøvelser som siden Zarathustras tid har været 

menneskehedens grundlag for højere udvikling og som også er en 

slags” ABC” i Mazdaznan. 

”Frelseren kommer fra skyerne”, dvs fra tankeriget, fra 

bevidstheden. Altså, åndedrætsøvelserne må ikke laves mekanisk 

og overfladisk. Derimod skal de laves med fuld koncentration. 

Alfa og omega betyder her ikke kun fra begyndelsen til enden, men 

hentyder også til de syv vokaler i harmoniøvelserne og generelt til 

verdens mangfoldighed. 

Patmos, den græske ø hvor dramaet foregår, er et symbol på 

hjertet. 

”På Herrens dag kom jeg under åndens magt”: Jeg kom under 

åndedrættets magt. Man kommer i bevidst kontakt med ”Herren”, 

det guddommelige, gennem det bevidste åndedræt. Gennem 

åndedrætsøvelserne og harmoniøvelserne dannes der i kroppen 

tvillingekræfterne ”magnetisme” og ”elektricitet”. Det er 

betegnelsen på de to grundlæggende kræfter som er brugt ved 

dannelsen af både ”himmel og jord”. De tilhører henholdsvis den 

åndelige side af verden og den stoflige. Det er også disse kræfter 

der opbygges under øvelserne, som kan opbygge og forvandle  
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Jeg vendte mig om for at se, 

hvem der talte til mig, og fik 

øje på syv lysestager af 

guld. Midt iblandt dem stod én, 

der så ud som et menneske. 

Han var klædt i en lang 

klædning, der nåede ned til 

fødderne, og han havde et 

guldbælte om livet. Hans 

hoved og hår var hvidt som uld 

og sne, og hans øjne 

flammede som ild. Hans fødder 

skinnede som blankt metal, og 

hans stemme tordnede som et 

vandfald. I sin højre hånd 

holdt han syv stjerner. Af hans 

mund udgik et skarpt, 

dobbeltægget sværd. Hans 

ansigt var som solen ved 

højlys dag.  

Da jeg så ham, faldt jeg som 

død ned for hans fødder; men 

han lagde sin højre hånd på 

mit hoved og sagde: »Vær 

ikke bange! Jeg er den første 

og den sidste og den, som 

lever. Jeg var død, men se, nu 

lever jeg i al evighed, og jeg 

har nøglerne til døden og de 

dødes verden. Skriv nu, hvad 

du har set, det, som er nu, og 

det, som vil komme efter 

dette. Hemmeligheden om de 

syv stjerner, du så i min højre 

hånd, og de syv lysestager af 

guld: De syv stjerner er de syv 

menigheders udsendinge, og 

de syv lysestager er de syv 

menigheder.«  

kroppen. De elektriske kræfter dannes i nervesystemet og bevæger 

sig gennem det sympatiske nervesystem til det bevidste 

nervesystem. Den anden kraft, magnetismen, stråler i bølger ud fra 

hjertet og udgør vores atmosfære. 

”De syv guldlysestager” er symbolet på kroppens syv nervecentre 

når de er ”rensede” eller vækkede fra en død tilstand. ( i dag kender 

mange ordet chakra, som benævnelse af disse syv nervecentres 

egenskaber. De beskrives som energicentre (ovrs. anm.).) 

Guld er altid symbol på renset nervevæv.  Den hvide farve og krystal 

er symbol på det samme. 

Som et mål for sin egen udvikling, det fuldkommenheds niveau, som 

det vil være muligt for ham at opnå, ser Johannes et menneske, 

klædt i en lang hvid klædning, med et guldbælte om livet. Det er en 

beskrivelse at et færdigudviklet menneske. Det som her kaldes en 

genfødt, forløst, eller ”levende”. 

Flammerne fra hans øjne beskriver den klare ånd og sjæl. Fødder 

som metal beskriver, at han har en stærk personlighed, som står på 

jorden med faste fødder og også er stærk i det materielle. 

Stemmen hos et sådant menneske er klar, overbevisende og al 

unødig og overflødig snak er skåret væk. Sprogets logik er som et 

tveægget sværd, fri for fabulering og løgn. 

I sin højre hånd har han syv stjerner. Højre hånd er den positive 

hånd, den som målbevidst handler og gennemfører den erkendte 

sandhed. De syv stjerner er syv vigtige egenskaber hos det færdige 

menneske., syv ”hoved dyder”. 

Da Johannes i sin vision, så storheden hos sit ideal, faldt han ned som en død, for hans fødder. Han 

kunne se den kæmpestore forskel der var mellem hans egen virkelighed og så det som idealet 

udgjorde. Han så den svære vej med de syv plager, som han måtte gå. 

Men den ”levende” lagde trøstende den aktive, højre hånd på hans skulder og mindede ham om 

muligheden for ham, for at nå denne tilstand. Han forsikrede at ”også jeg var død og se nu er jeg 

levende fra evighed til evighed og har nøglerne til de døde og de dødes verden”. Det skal betyde at 

den genfødte kan være et eksempel for andre. Som eksempel og forbillede kan den genfødte 

anspore andre, som en frelser. 
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Billedet illustrerer hvordan nerverne fra det bevidste 

nervesystem, som vi for eksempel styrer vores muskler 

med, kommer frem fra rygmarven, ved alle ryghvirvler. 

Her mødes de med nerver fra det sympatiske 

nervesystem. Det er grænsestrengen som ligner en sort 

perlerække.”C ” er et nervecenter som for eksempel 

solar plexus 

De syv menigheder, som de syv nervecentre i det ubevidste 

nervesystem 

kapitel 2 og 3 

 

I kapitel 2 og 3 er budskabet til de syv menigheder nedskrevet, så vi får mulighed for at danne os 

et billede af indholdet, eller egenskaberne i hver af de syv nervecentre. 

For at forstå Åbenbaringens budskab om disse ”menigheder” i menneskekroppen er det 

nødvendigt med et lidt større kendskab til disse nervecentre. 

Det ubevidste nervesystem arbejder stadig temmelig automatisk, uden vores bevidsthed er 

blandet ind. Det er imidlertid vigtigt, at vores intelligens begynder at kontrollere livs funktioner 

som instinkt og drifter. Det guddommelige kan kun vise sig, hvor der er bevidsthed. Derfor må 

mennesket se at vokse ud af den tusindårige søvn i den dyriske verden og vågne op til 

guddommelig bevidsthed. 

Det sympatiske nervesystem er nervesystemet for det dyriske ubevidste liv. Der er 36 ganglier/ 

nervecentre som samles til 6 hovednervecentre i grænsestrengene og pinealkirtlen udgør det 

øverste center som den øverste del af det ubevidste nervesystem. Grænsestrengene symboliseres 

som en slange. (Det kaldes andre steder Kundalini). Når det er det dyriske som styrer os, er det 

symboliseret ved den syvhovede drage, som skal overvindes.  

De ubevidste nervecentre skal skabe større forbindelse til nervebanerne fra 

det bevidste nervesystem langs rygsøjlen og ved pinealkirtlen. Så skabes der 

forbindelse og ”energicirkulation”. Det er at åbne de syv segl.  

Af de seks nervecentre ”nede” i kroppen ligger de tre under mellemgulvet 

og tre ligger over. De tre nederste styrer kønsorganerne gennem sakral 

plexus og prostatiske plexus og fordøjelsesorganerne gennem solar plexus. 

De tre øverste centre er hjerte plexus, lunge-hals plexus og pande plexus 

(ell. Hypofyse). Ovenover troner pinealkirtlen. 

De nederste plexus (centre) tilhører dragen og tjener 

det materielle, fysiske liv. De tre øverste tilhører 

”lammet”s verden og tjener det åndelige; men stadig 

ubevidste åndelige liv. 
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Johannes åbenbaring kapitel 2 

 Budskabet til menigheden i Efesus 

Skriv til udsendingen for menigheden i 

Efesus: »Dette er et budskab fra ham, der 

holder de syv stjerner i sin højre hånd, og 

som vandrer blandt de syv lysestager af 

guld. 

Jeg ved, hvad du har udrettet, og jeg har 

set, at du har arbejdet hårdt. Jeg ved, 

hvordan du har holdt ud, og at du ikke vil 

have med de onde at gøre. Jeg ser, at du 

nøje vurderer dem, der kalder sig selv 

apostle, men ikke er det. Og du har fundet 

ud af, at de lyver. Jeg ved, at du er 

udholdende, og at du lider for mit navns 

skyld, og at du endnu ikke er træt. 

Men jeg har det imod dig, at du har forladt 

din første kærlighed. Tænk derfor over, 

hvorfra du er faldet. Omvend dig og gør, 

som du gjorde i begyndelsen. Ellers 

kommer jeg over dig og flytter din 

lysestage fra dens plads. Det vil jeg gøre, 

hvis du ikke vender om! Men én ting gør 

du: Du hader nikolaitternes handlinger, 

ligesom jeg. 

Den, som kan høre, hvad Ånden siger, lyt 

til dette budskab til menighederne. Den, 

der sejrer, vil jeg lade spise af livets træ, 

der står i Guds Paradis.« 

Budskabet til menigheden i Smyrna 

Skriv til udsendingen for menigheden i 
Smyrna: »Dette budskab kommer fra 

ham, som er den første og den sidste. 
Han, som var død, men blev levende igen. 

Jeg ved, hvad du har udrettet. Jeg kender 
din trængsel og din fattigdom - men du er 

jo alligevel rig! Jeg har hørt de 
sladderagtige anklager fra dem, der påstår 

om sig selv, at de er jøder; men de er i 
virkeligheden en Satans synagoge. Vær 

ikke bange for de lidelser, der venter dig. 
For se: Djævelen vil kaste nogle af jer i 

fængsel, for at I kan blive prøvet. I ti dage 
skal denne prøve stå på. Vær tro - selv 

indtil døden - så vil jeg give dig livets 
sejrskrans. Den, som kan høre, lyt til det, 

Ånden siger til menighederne: Den, der 
vinder sejr, skal under ingen 

omstændigheder skades af den anden 
død.« 

 

Dragen er symbol på den blindt virkende lidenskab, det driftsmæssige/dyriske i os som hele tiden 

stråler opad og påvirker hjernen.  

Budskabet til menigheden i Efesos er formuleret så den 

konkret har et budskab til byen Efesos og også rettet til det 

ved nervecenteret i kroppen som er symboliseret ved byen 

Efesos. Efesos var kendt for at tilbede gudinden Diana, som 

var gudinden for jagt. Det nederste nervecenter i kroppen, 

det sakrale plexus, har den opgave at stimulere 

kønskirtlerne til deres produktion af hormoner, sædceller 

og æg samt ifølge Mazdaznan også vigtige æteriske stoffer. 

Denne produktion er grundlæggende for liv og foregår 

uden indblanding af begær. Gudinden for jagt, slår alt 

dyrisk ihjel, også inden i os selv. Hun er derfor også gudinde 

for kyskhed. Alt dyrisk, i os ”må dræbes”, hvis vi vil stige 

opad.  

Genfødsel betyder ikke vi skal slå kønskirtlerne ihjel, men 

derimod skal de plejes og stimuleres. Genfødsel er 

afhængig af at kønskirtlerne er velfungerende og kan 

betegnes som ”kilden til livets vand”. Ved hjælp af 

kirtlernes produktion, bygges vores egen krop konstant op 

og fornyes. Lidt på samme måde er de jo også 

forudsætningen for at der kommer nyt liv, ved forplantning. 

Kirtlernes produktion af æteriske stoffer samarbejder med 

den livsenergi der indåndes og de kræfter der opbygges ved 

åndedrættet. Hvis vi også sørger for en sund ernæring sker 

der en ændring i kroppens svingninger. Den ”forædles”. 

Den anden menighed er i Smyrna, figenhandlernes by. 

Figner leder tankerne hen på mændenes ydre kønsorganer. 

Nu er der også begær at forholde sig til. Det er styret af det 

prostatiske plexus. 

 Johannes vil understrege sandheden i læren og træder 

frem som forbillede. Budskabet kommer fra ham ”som var 

død, men blev levende igen”. 

Hvis de vigtige æteriske stoffer fra kønskirtlerne ikke bliver 

tilstrækkeligt omsat eller dannet i tilstrækkelig mængde, vil der ikke ske den vigtige opbygning af 

kroppen. Der vil ikke ske fornyelse af alle kroppens celler og vi bliver syge og er ikke friske hverken 
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Budskabet til menigheden i Pergamum 

Og skriv til udsendingen for menigheden i 

Pergamum: »Dette er budskabet fra ham, der 
har det skarpe, dobbeltæggede sværd:Jeg ved, 

at du bor dér, hvor Satan har sin trone; og du 
holder stadig fast ved mit navn og fornægter 

ikke troen på mig - heller ikke i de dage, da de 
slog mit trofaste vidne Antipas ihjel, dér hvor 

Satan har sin bolig. Men jeg har ikke desto 
mindre nogle få ting at udsætte på dig; der bor 

nemlig nogle hos dig, der følger Bileams lære. 
Det var Bileam, der lærte Balak, hvordan han 

kunne føre israelitterne på afveje ved at få dem 
til at spise kød, der havde været ofret til afguder, 

og ved at lokke dem ud i seksuelle synder. Du 

har også nogle, der på samme måde følger i 
nikolaitternes fodspor. Vend derfor om! Hvis ikke 

din indstilling til disse ting ændres, kommer jeg 
hurtigt over dig og vil bekæmpe disse mennesker 

med min munds sværd. 
Alle, som kan høre, lyt til det, Ånden siger til 

menighederne: Den, der sejrer, vil jeg give af 
den skjulte manna, og jeg vil give ham en hvid 

sten, og på den er der skrevet et nyt navn, som 
ingen fatter, undtagen den, der får det.« 

 

 

fysisk eller psykisk.” Vi lider trængsel og fattigdom”.” Men i virkelighed er du rig”, når du 

anerkender kilden til sundhed og livskraft og ikke spilder og misbruger den.” Vær tro, selv ind i 

døden”(Mazdaznan oversætter” ind i døden” og ikke” indtil døden”) ”så vil jeg give dig livets 

sejrskrans”. Det skal forstås således at den ikke færdigudviklede krop, skal først ”dø”, for at der 

kan ske en genopbygning, en fornyelse. Det er det som kaldes den første død. Det er den som man 

i gamle tide kaldte den mystiske død. Den som herefter holder fast og gennemfører programmet 

for den forvandling der kan ske ” den skal der ikke ske noget i den anden død”. Så skal man ikke 

frygte den rigtige død, som kun er, at den fysiske krop går til, men ikke den evige sjæl.  

Den tredje menighed kaldes Pergamum. Den kaldes også 

Satans trone. Det er et symbol for solar plexus som 

styrer fordøjelsen. Hvis ikke næringen er sund, men 

usund som Bileam lærer, så hæmmes køns kirtlernes 

arbejde. Bileam lærte at man kunne spise kød, som ikke 

betragtes som sund kost, men derimod forstærker en 

unaturlig seksualitet. 

”Den som sejrer får den skjulte Manna”, som er de 

stoffer som er produceret i kirtlerne, men 

videreomdannet til æteriske stoffer. Det giver mulighed 

for fornyelse af nervecellerne. ”Og jeg vil give ham en 

hvid sten”. Det vil sige pinealkirtlen vil vokse og blive til 

”Guds trone” som vil herske over alle kroppens organer 

eller som tidligere sagt ”som fyrste herske over jordens 

konger”. På stenen er skrevet et nyt navn. Den genfødte, 

”indviede” eller forvandlede er som et helt nyt 

menneske, både fysisk og åndeligt.  

Den fjerde menighed er Tyratia og er symbol på hjerte plexus. Som repræsentant for denne 

menighed er kvinden Isabel, som siger hun er profet. Hun opfordrer imidlertid til ikke at pleje og 

beskytte sine kirtlers for kroppen så opbyggende og foryngende stoffer - eller tage det alvorligt 

med den sunde plantekost. 

Tanken udspringer fra hjertet, som er et stort blodfyldt organ. Hvis blodet har højere svingninger, 

og er” let”, des lettere tanker har vi.  Tankerne kommer til bevidsthed i hjernen, men udspringer 

fra hjertet. Hvis vi plejer og behandler organerne og dermed også nerve centrene fra de nederste 

tre centre godt og omhyggeligt, så vil det holde blodet sundere. Åndedrættet er også et vigtigt 

redskab til at udånde kulsyre og andre stoffer, og dermed lette blodet. Tanker kan forstyrres af 

blodet, så de ankommer til hjernen som uklare og vi kommer let til ubalancerede konklusioner. 

Det ubevidste skal slås ihjel, skal stoppe, så der bliver plads til et nyt liv i bevidsthed. 



10 
 

 

Budskabet til menigheden i Tyatira 

Skriv til udsendingen for menigheden i Tyatira: »Dette siger 

Guds Søn, hvis øjne flammer som ild, og hvis fødder lyser 

som blankt metal: Jeg ved, hvad du har udrettet, og jeg 

kender din kærlighed, din trofaste tjeneste og din 

udholdenhed; ja, dine sidste gerninger er flere end de 

første. Men jeg har det imod dig, at du er overbærende over 

for den kvinde, som er hos dig - Jesabel, som siger om sig 

selv, at hun er profetinde og lærer. Hun forfører mine 

tjenere til ikke at tage det så alvorligt med seksuelle synder 

og med at spise kød, der har været ofret til afguder. Jeg har 

givet hende tid til at omvende sig, men hun har ikke villet 

opgive sin løsagtige levevis. Nu kaster jeg hende på 

sygelejet, og det samme gør jeg med alle dem, der bedriver 

hor med hende; de kommer til at lide forfærdeligt, hvis de 

ikke vender sig fra hendes handlinger. Hendes børn sender 

jeg i døden, og alle menighederne vil forstå, at jeg er den, 

som kender ethvert menneskes tanker og ønsker. Jeg vil 

give hver eneste af jer løn efter jeres gerninger. 

Og nu til jer andre i Tyatira - I, som ikke har denne lære, og 

som ikke kender 'Satans dybder', som de kalder det. Jeg vil 

ikke lægge nye byrder på jer. Hold bare fast ved det, I har, 

indtil jeg kommer. Og den, der sejrer og bliver ved med at 

udføre mine gerninger, indtil det hele er slut, vil jeg give 

myndighed over nationerne, ligesom min Far har givet mig 

magt og myndighed. Han skal vogte dem med et scepter af 

jern og knuse dem som lerkar, der slås i stykker, og jeg vil 

give ham morgenstjernen. 

Enhver, som kan høre, lyt til det, Ånden siger til 

menighederne.«  

Johannes åbenbaring kapitel 3 

 
3 Budskabet til menigheden i Sardes 

Skriv til udsendingen for menigheden i Sardes: »Dette 
budskab kommer fra ham, der har Guds syv ånder og de 

syv stjerner: Jeg ved, hvad du har udrettet, og at man siger 

om dig, at du er levende; men du er død. Vågn nu op! Styrk 
den smule, som endnu er tilbage, og som er ved at dø; for 

jeg har ikke fundet dine handlinger fyldestgørende i min 
Guds øjne. Husk derfor, hvordan du tog imod budskabet, og 

hvordan du hørte det - hold fast ved det og omvend dig! 
Men hvis ikke du vågner, så kommer jeg over dig som en 

tyv, og du skal ikke have nogen anelse om, i hvilken time 
jeg kommer. 

Alligevel har du nogle få i Sardes, som ikke tilsmudser deres 
tøj. De skal komme til at vandre med mig - klædt i hvidt- 

for det er de værdige til. Den, der sejrer, skal nemlig klædes 
i hvidt tøj, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, 

men jeg vil vedkende mig hans navn over for min Far og 
over for hans engle. Alle, som kan høre, lyt til det, Ånden 

siger til menighederne.« 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Jeg sender hendes børn i døden”. Vores måde 

at leve på kan også påvirke næste generation 

negativt. 

Tankerne bør være klare og bevidste. Det er 

både en fysisk tilstand og en åndelig. Der skal 

være overensstemmelse. Der er også 

henvisning til der skal være balance i alle 

aspekter, tanke, ord og handlinger.” Jeg giver 

jer løn efter jeres handlinger”. Tanken er det 

første, ord og handling kommer herefter ved 

hjælp af de elektriske og magnetiske kræfter. 

At have ”myndighed over nationerne” og” 

vogte dem med et scepter af jern” er den 

bevidste tanke og kraft, som kan 

gennemtrænge alle cellerne i kroppen. 

”Morgenstjernen” er den nye dag som kommer 

for den som får løftet sine ubevidste følelser og 

tanke. Det er imidlertid kun muligt gennem det 

bevidste åndedræt, som kommer fra den 

”evige bevidste intelligens”. 

 

Den femte menighed kaldes Sardes og 

symboliserer hals plexus, som styrer lunger og 

stemmen. Det er vigtigt at disse organer vågner 

op og styrker andre organer som er ved at dø. 

De øverste lungedele og vejrtrækning her 

stimulerer især vores intellekt og skal især have 

opmærksomhed. Det er umuligt med en 

”højere udvikling” hvis ikke åndedrættet i de 

øverste lungedele bedres.” hvis ikke du vågner, 

så kommer jeg over dig som en tyv ”. Det 

betyder, at hvis du ikke plejer det bevidste 

åndedræt spilder vi bare livet og er 

uforberedte, når døden kommer.” Nogle få i Sardes, som ikke tilsmudser deres tøj”. Det er ikke 

alle lungedele, som ”er døde” og fra dem skal vi oplives. De som opliver og ”renser” nerver og 

lunger ved hjælp af et åndedræt foretaget med koncentration og harmoniøvelser ” skal klædes i 

hvidt tøj” og deres navn skal ”aldrig slettes af livets bog”. Denne person er vokset ud over sig selv, 
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Budskabet til menigheden i Filadelfia 

 

Skriv til udsendingen for menigheden i 
Filadelfia: »Dette budskab kommer fra den 

Sande, den Hellige, han, som har Davids 
nøgle. Når han åbner, kan ingen lukke, og når 

han lukker, kan ingen åbne.Jeg ved, hvad du 
har udrettet. Se, jeg har åbnet en dør foran 

dig, som ingen er i stand til at lukke. 

 Du har ikke megen kraft, men du holder fast 
ved mit ord, og du fornægter ikke mit navn. 

De fra Satans synagoge siger om sig selv, at 
de er jøder, men de lyver, for det passer ikke. 

Læg mærke til, at jeg skal få nogle af dem til 
at komme og kaste sig ned for dine fødder. 

De skal se, at jeg elsker dig. Jeg har set, at 
du holder fast ved mine formaninger om at 

holde ud. Derfor vil jeg også holde dig fast og 
fri dig ud af den tid med prøvelser, som snart 

skal komme over hele verden for at prøve 
dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart! 

Hold fast ved det, du har, så ingen skal tage 
din sejrskrans. 

Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min 
Guds tempel, og han skal aldrig mere forlade 

det. Jeg vil skrive på ham: Min Guds navn og 

navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, 
der kommer ned fra Himlen fra min Gud. Og 

mit eget nye navn vil jeg også skrive på ham. 
Alle, der kan høre, lyt til det, Ånden siger til 

menighederne.« 

 

 

 

har udviklet sin egen individualitet. I den tilstand vil vi ikke dø, fordi den tilstand, den del af os er 

evig. 

 

Den sjette menighed er Filadelfia. I kroppen symboliserer den øverste del af de sympatiske 

nerveganglier / nervecentre som består af de øverste halsganglier og hypofysen. Hypofysen er et 

vedhæng til hjernen således er det 6. nervecenter allerede 

i forbindelse med hjernen. Hjernen er bevidsthedens 

hellige sted, hvor vi kun kan komme ind, hvis vi har Davids 

nøgler. Kun den som har Davids nøgler kan gå igennem 

den dør som ingen kan lukke igen. Davids nøgle eller 

Salomons segl, kender vi også i dag som Jødernes 

Davidstjerne. Den består af to trekanter, som ligger over 

hinanden. Trekanten med spidsen nedad symboliserer de 

tre nervecentre under mellemgulvet, som beskæftiger sig 

med den fysiske del af tilværelsen. Trekanten med spidsen 

opad symboliserer de tre nervecentre som ligger over 

mellemgulvet og som beskæftiger sig med det åndelige liv. 

Når disse seks centre gennemstrømmes med bevidsthed, 

og bliver styret med vores fornuft, kan vi gå gennem 

døren, som fører os ind til tænkningens verden. Her på 

dette sjette trin står vi i forhallen til det bevidste liv, ved 

”himmerigets port”. Det sjette nerveplexus er en spirituel 

modpol til det første nerveplexus. Det nederste sakrale 

plexus står for begyndelsen til det fysiske liv. Begge poler 

stof og ånd, tankelivet og seksuallivet står i en 

vekselvirkning med hinanden. 

”Himmerigets port” er i vores eget hoved. Igennem denne port skal det indtil nu ubevidste liv, 

træde ind i bevidsthedens rige. Det vil sige, at de nederste nervecentre, som indtil nu har fungeret 

i ubevidsthed og tjent vores materielle liv, skal udvikles ved hjælp af de øverste nervecentre. 

Herved bliver de nederste nervecentre mere og mere styret af vores bevidsthed ved hjælp af 

centralnervesystemet. 

Nerverne og dermed nervecentrene kan imidlertid kun oplives, forvandles, ”renses” eller vækkes 

gennem det bevidste åndedræt og ved tonernes vibration gennem stemmen. Det er derfor al 

udvikling begynder med åndedrættet. Det Ny Jerusalem, frihedsriget i vores indre, kommer fra 

himmelen. Det vil sige det kommer fra den klare, rene, bevidste tanke – koncentrationen. 
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Budskabet til menigheden i Laodikea 
Skriv til udsendingen for menigheden i 

Laodikea: »Dette siger han, der er Amen, 
det trofaste og sande vidne, som er den 

oprindelige kilde til Guds skaberværk: Jeg 
ved, hvad du har udrettet, og at du 

hverken er kold eller varm. Gid du dog var 
enten kold eller varm. Men fordi du er 

lunken og altså hverken det ene eller det 
andet, vil jeg spytte dig ud af min mund. 

Du siger nemlig: 'Jeg er rig! Jeg har skaffet 
mig rigdom og trænger ikke til noget,' men 

du er ikke klar over, at du er elendig og 
ynkværdig, fattig, blind og nøgen. Derfor 

råder jeg dig til at købe guld hos mig - 
guld, der er renset i ild - for at du kan blive 

ren. Køb rent og hvidt tøj hos mig, så du 
ikke skal gå nøgen og skamfuld omkring. 

Køb også salve til dine øjne, så du kan se, 
hvor du går. Dem, jeg holder af, 

irettesætter jeg. Jeg opdrager dem. Vær 
derfor brændende og ivrig - vend dig fra 

din synd! 
Se, jeg står ved døren og banker på. Hvis 

nogen hører min stemme og åbner døren, 
så vil jeg komme ind til ham, og vi vil spise 

sammen. Den, der sejrer, vil jeg lade sidde 
sammen med mig på min trone, sådan 

som jeg også har sejret og sat mig hos min 
Far på hans trone. 

Den, der kan høre, lyt til det, Ånden siger 
til menighederne” 

 

Den syvende og sidste menighed er Laodikea. Den var berømt for helbredelse af øjensygdomme. 

Den symboliserer det indre øje, pinealkirtlen. Her forbindes det bevidste system med det 

ubevidste. ”Jeg ved, hvad du har udrettet og at du hverken er kold eller varm”. Hos dyrene er 

pinealkirtlen uudviklet. De har ikke bevidsthed eller ansvarsfølelse, men handler ud fra deres 

instinkt. Hos dem er pinealkirtlen stadig kold. Menneskene er 

endnu ikke vågnet til en sådan bevidsthed, at vi er blevet 

herre over vores drifter og begær. Instinkterne har vi tabt og 

den fulde guds-bevidsthed er endnu ikke etableret. Vi er altså 

hverken kolde eller varme. Dyrene lever i overensstemmelse 

med naturen. Menneskene er derimod vokset fra, at være 

tvunget til at følge naturlovene. Vi skal dog igen finde tilbage 

til at leve i overensstemmelse med naturlovene – men 

bevidst. I øjeblikket er vi stadig mere styret af vores drifter 

end af vores hjerne. Når vi får udviklet vores bevidsthed helt, 

vil vi være vores egen lov. Vi vil med vores vilje, ønske at 

omsætte vores indre guddommelige selvs tanker til handling.  

”Du er ikke klar over, at du er ynkværdig, fattig, blind og 

nøgen. Derfor råder jeg dig til at købe guld hos mig, guld der 

er renset i ild – for at du kan blive ren. Køb rent og hvidt tøj 

hos mig, så du ikke skal gå nøgen og skamfuld omkring.” Guld 

betyder igen her renset/ forvandlet nervesystem, så også den 

i udvikling tilbagestående pineal kirtel kan vokse og udfolde 

sig. Nervebanerne i kroppen er ikke udviklet til, at de 

elektromagnetiske strømme kan bevæge sig frit. Derfor kan 

vibrationerne fra den guddommelige evige intelligens i vores hjerte ikke trænge igennem til 

bevidsthed i hjernen. Derfor er vi nøgne. Forbindelsen etableres gennem vores nervebaner. Den 

eneste vej for os at få denne bevidsthed, er gennem kroppen. Det vi selv kan gøre for at gøre 

forbindelsen mere klar, er at hjælpe nervesystemet. Det gør vi gennem diæt, åndedræt og 

kropspleje.” Køb også salve til dine øjne”. Det indre øje er stadig blindt. Pineal kirtlen skal vækkes 

ved hjælp af nervekraft og via lymfevæskens stoffer. 

”Den som jeg elsker, tugter jeg”(som man skrev i de gamle oversættelser). De som ønsker udvikling, får 

prøvelser. Ikke for at straffe, men for at få mulighed for forvandling. Vi oplever derfor ”plager” og 

lidelser. Vi er i øjeblikket i en kæmpe forvandlingsfase. Derfor er det svære tider. Det eneste metal 

som kan lutres, altså renses og forædles i ild, er guld. 

”Se, jeg står ved døren og banker på. ..” Når de elektromagnetiske kræfter eller vibrationer 

uhindret, kan trænge igennem, fra hjertet, gennem rygmarven op til pinealkirtlen, får vi 

bevidsthed om dem. Pinealkirtlen opfanger så information både udefra, ved de indtryk vi får fra 

omgivelserne – og indfra. Vi sidder på Guds trone. (oversat og redigeret af BC)                             Tilbage 

http://mazdaznan.dk/

