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FRED
Af Isha Schwaller de Lubicz

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet “fred”. Jorden er en del af 
Universet, men fordi mennesket mener, at Jorden befinder sig under himlen, ser de 
himlen som Jordens modsætning – for adskillelse er naturens første handling. Men 
nøjagtig som menneskets to øjne ser to billeder, der samles til ét i den optiske ta-
lamus1, på samme måde bør mennesket glemme modsætningerne og skabe enhed.

Fred er harmoni mellem Himlen og Jorden. Men at sige det til gennemsnitsmennesket 
er spild af energi, for det materialistiske menneske forstår ikke meningen med 
hverken Himmel eller Jord. Menneskets fysiske legeme kommer fra Jorden, og 
dets ånd kommer fra Himlen med begær efter at lære Jorden at kende, men det 
fysiske legeme fornægter ånden, som giver det liv. Derfor leder mennesket efter 
Gud i stjernehimlen, og gør den intellektuelle fejltagelse at adskille Himlens ånd 
fra Jordens ånd.

Den indre ild
Mennesket stræber efter noget, det allerede har, og er overrasket over ikke at kunne 
finde det. Derfor er dets sult umættelig, som var det forhekset. Ilden, der er skjult i 
menneskets indre, øger vreden, og den kraft, der skulle forene, adskiller. På denne 
måde øges fjendtligheden, og den eneste vinder er det personlige instinkt, som 
modarbejder enhver fornemmelse af virkelighed.

1 Talamus (latin: thalamus − af græsk thalamos = indre kammer) dybtliggende ægformet 
cellehob ved tredje ventrikel i hjernen. Har bl.a. betydning for følelsesreaktioner.
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Men modstand mod den fastlagte skæbne skaber altid strømhvirvler og forstyrrelser, 
som skaber lidelse, fordi den personlige vilje modarbejder sjælens eller lysets vilje.

Mennesket siger: “Krig er forfærdelig – lad os slutte fred”. Men når de siger det, 
giver de efter for det mest kraftfulde, og ordet fred prostitueres – for fred er kun 
tilfredsstillelse, og stilstand er som en livløs krop.

Den ægte fred
Ægte fred er en kontinuerlig kamp om at give og tage mellem det forgængelige og 
det evige, og det er styret af fuldkommen retfærdighed og uden vold.

Mennesket har sin Himmel i sit indre, og hvis menneskets himmel kan tiltrække den 
guddommelige Himmel, så blandes de som vand med vand – og Himlens kongerige 
vil være forankret i mennesket.

Modstanden mod denne forening stammer fra det personlige instinkts aggressioner, 
for det adskilte ønsker adskilthed og frygter helhed og det universelle.

Uden ild intet liv
På samme måde som et dyr er mennesket en del af naturens dualitet, og menne-
skets aggressioner er det negative aspekt af ilden i inkarnation i naturen. Uden 
denne ild ville der ikke være nogen kamp – men heller intet liv. Det dyriske instinkt 
udtrykker sine forskellige karakteristika, og hver dyreart repræsenterer et af dem, 
men uden at være ansvarlig for sine aggressioner, for dyret er bundet af dualitetens 
lov i naturen.

Mennesket, som udgør naturens højeste udviklingsstadie på Jorden, har fået selv-
bevidsthedens gave, og tænkeevnen har fået logikkens gave. Mennesket kan derfor 
begynde at ræsonnere over livet. Mennesket formulerer sine egne love om godt og 
ondt ud fra sin egen opfattelse af at være genstand for dualitetens gensidige funk-
tionelle betingelser, og på denne måde skabte mennesket begrebet synd, fordi det 
passer til menneskets selvskabte lov.
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Men livets bevidsthed er underlagt livets lov − og begge er kosmiske. Livets lov er 
loven om skabelsen, og på hvert stadie af livets evolution udvikler skabelsen en 
korresponderende bevidsthed for hvert stadie i udviklingen af ethvert organ eller 
enhver skabning, som er inkarnationen af en kosmisk bevidsthed.

Kampen for enhed
Mennesket rummer alle stadierne i sin natur, men det sidste stadie på Jorden er 
fremmed for mennesket, for det indebærer opbygningen af dets udødelige væsen 
– at have viden om sjælen som er en del af det kosmiske menneske. Det er en 
funktion, der tilhører en højere verden – det er kampen for enhed.

For det menneske, der har nået dette stadie, forandrer alt sig – livsmålet, den men-
tale holdning og levereglerne – for menneskets vilkårlige love bliver underordnet 
de højere rigers love, hvor der ikke eksisterer anden modstand end det, der for-
hindrer enhed. De duale tendenser, som de fleste mennesker lader sig styre af, 
repræsenterer et helvede, der må undgås. Dette menneske mediterer, og dets 
stræben og teknikker er nu et forsøg på at undslippe det komplementære , at undgå 
separatisme og modsætninger.

Det formidlende mellemled
Det evige og det forgængelige er modsætninger, som tilsyneladende er uforenelige 
– men kun for intellektet – for Lucifers2 handling, som adskiller dem, repræsenterer 
også nødvendigheden af et mellemled – en formidler.

Men en formidler kan ikke arbejde på større afstand. Hvis observationerne udeluk-
kende foretages på afstand, vil vurderingerne ikke skabe fred, fordi de dybere mo-
tiver bag uoverensstemmelserne vil overleve den tilsyneladende forsoning. Den 
sande formidler er den, der identificerer sig med både de modstridende tendenser og 
forliger sig med dem i sit indre, sådan at deres indbyrdes konflikt bliver en bevidst 
erfaring uden had og vold.

2 I den kristne mystik er Lucifer navnet på en af ærkeenglene, der styrtede ned på grund 
af hovmod og blev til Satan. I virkeligheden er Lucifer et symbol på de højere åndelige 
magter, der kæmper med stoffet.
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Bevidstheden – sjælen som repræsenterer de individuelle erfaringer – kan blive 
formidler mellem det evige og det personlige – mellem Himlen og det fysiske helvede.

Det menneske, der genkender instinkterne i sin natur − som forbinder det til det 
laveste i mennesket uden at underkaste sig dem − som bliver opmærksom uden 
stolthed over det, der forbinder til det højeste − har fundet meningen med harmoni, 
for dette menneske har forstået de to modsætningers natur og er i stedet blevet 
deres formidler.

•  Fred er et mystisk gærende stof, og dets udstråling er smittende.

•  Fred er en invokation, som rummer sit eget svar.

•  Fred er et offer, som gør det muligt for det guddommelige at  
  stige ned.



7



8

www.visdomsnettet.dk


