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MESTRENE
Hvem er de? Hvem var de?

- en alfabetisk præsentation af mestrene

Kompileret og redigeret
af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Ordet ”mester” er en betegnelse for de mennesker, der er nået længere i udvikling 
end den almindelige menneskehed. Mestrene har gennemgået hele evolutionen i 
menneskeriget – det 4. naturrige – og er nået så langt i evolutionen, at de ikke læn-
gere er bundet til reinkarnation i den fysiske verden. De mestrer menneskelivet, og 
de tilhører det 5. naturrige – det overmenneskelige rige, som befinder sig hinsides 
det fysiske eksistensplan.

Man har altid kendt til mestrene, og i de gamle kulturer hører vi, at ”guderne van-
drede blandt mennesker”, for mestrene blev betragtet som guder og var dengang 
fysisk til stede blandt mennesker. Disse højtstående menneskelige væsener, der 
på sanskrit kaldes ”mahatmaer” (”store sjæle”), udgør et broderskab, der er dan-
net tilbage i tidernes morgen. Selvom de på deres niveau også befinder sig på 
forskellige udviklingstrin, har de alle opnået ”mahatmaskab” eller mesterskab, og 
det er deres opgave at lede menneskehedens åndelige, intellektuelle, psykiske og 
moralske bevidsthedsudvikling.

Af og til viser mestrene eller deres højt indviede disciple sig i den fysiske verden for 
at inspirere menneskeheden. Inden for bestemte grænser er det menneskeheden 
selv, der kontrollerer den guddommelige plan for planeten, men det er det åndelige 
hierarki, der leder den. 



4

Selvom de faktisk underviser masserne, udfører de deres egentlige mission på den 
men neskelige bevidstheds område, hvor de opvækker og stimulerer spe cielt det 
mentale aspekt. De forsøger ikke alene at få folk til at tænke, men også til at frem-
skynde deres åndelige udvikling, så de selv kan kontakte abstrakte og åndelige 
begreber og – når de har fået kontakt med dem – forstå dem til bunds.

Mestrene arbejder med at få mennesker til at tænke over de åndelige begreber 
(eller arketyper), der ligger til grund for alle fænomener. Mestrene giver impulser 
til forståelse af naturens og menneskets indre liv. Og de forsøger at åbne for hidtil 
uopdagede områder af viden for menneskets in tellekt og at få det til at udforske 
disse områder.

Menneskeheden som helhed ænser ikke mestrenes vejledning, og størstedelen er 
helt upåvirket, fordi de fleste er indelukket i deres selvskabte fængsel af begær 
efter fornøjelser og materielle goder til gavn for den nuværende personlighed på 
nuværende tidspunkt. Denne holdning gør i det store og hele mennesker uinteres-
serede i bå de fortiden og fremtiden, for de er opslugt af den umiddelbare nutid. 
Derfor forbliver flertallet af nutidens mennesker uoplyste – nøjagtig som i fortiden.

Inspirerer grupper på sjælsplan
Det er vigtigt at understrege, at mestrene ikke kontakter inkarnerede enkeltpersoner 
i deres personlighed. De inspirerer grupper af sjæle på sjælsplan, og det er de 
inkarnerede personligheders opgave at kontakte deres egen sjæl og modtage inspi-
rationen herfra. Det medfører desuden, at det kun er fremskredne sjæle, der er i 
stand til at modtage råd og vejledning fra mestrene. I virkeligheden er det logisk. 
Ligesom professorer og andre højtuddannede lærere normalt ikke underviser 
elever i folkeskolernes laveste klasser, på samme måde kontakter mestrene kun 
menneskets verden udelukkende for at åbenbare den hemmelige visdom. Som en 
slags katalysatorer søger de i modtagelige sind at vække evnen til intuitivt at fatte 
esoteriske og åndelige sandheder. Og det kræver selvsagt et højt udviklingsniveau 
hos menneskene for at kunne modtage disse impulser.

Da den nuværende race er den 5. rodraces 5. underrace, er der et meget stort 
arbejdspres på 5. stråles mentale princip, og processen kontrolleres af mesteren Ra-
koczy. Mestrene bærer en tung byrde, og meget af deres arbejde med at undervise 
disciple er blevet overdraget til indviede og fremskredne disciple. Desuden har nogle 
af mestrene på 1. og 2. stråle midlertidigt overtaget elever fra Rakoczys afdeling.

Forståelse af kendsgerninger om mestrene og deres arbejde i nutid og fremtid vil 
være til gavn for deres arbejde. Derfor præsenteres en række mestre, der er mere 
eller mindre kendte fra den esoteriske litteratur. Mestrene præsenteres i alfabetisk 
orden, og udtalelserne og kilderne til informationerne er desuden angivet ved de 
enkelte mestre.

Hensigten er at øge kendskabet til og erkendelse af den indre verdensstyrelse af 
oplyste mestre – ikke at opfordre til tilbedelse af dem, for det frabeder de sig.
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Visdommens mestre
fra A-Z

AGASTIA
Rishi Agastia er leder af den åndelige udvikling i Indien.

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 – G.S. Arundale

ALBAN, SANKT
(Se også mesteren Rakoczy)

Sankt Alban er skytshelgen for mange 
kristne kirker (blandt andet den engelske 
kirke i København). Han stod i meget nær 
forbindelse med England, med Kirken og 
med frimureriet.

Sankt Alban var af adelig romersk fami-
lie, født i byen Verulam i England, der nu 
efter ham kaldes St. Albans. Frimurere 
har sikkert hørt om Watson-håndskriftet 
af 1687. Her siges der en hel del om Sct. 
Albans arbejde for Ordenen. Han led mar-
tyrdøden under kejser Diocletians store 
forfølgelse, der begyndte i år 303. Hans 
disciple balsamerede hans lig, og det kan 
endnu ses i abbediet i St. Albans.

Kilde: C.W. Leadbeater: The Hidden Side of 
Christian Festivals

Sct. Alban er den første kendte inkarna-
tion af mesteren Rakoczy.

Kilde: A.T. Kapel
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APOLLONIUS AF TYANA
(Se også mesteren Jesus).

Apollonius af Tyana er den første af mesteren Jesu 
inkarnationer efter livet i Judæa.

Kilde: A.T. Kapel

Apollonius af Tyana er den tyanesiske magiker fra 
det første århundrede e.Kr.

Kilde: Theosophist, februar 1922, s. 48
– J.L. Davidge
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ARYASANGHA
(Se også mesteren Djwhal Khul eller D.K.)

Bogen Stilhedens Stemme består i virkeligheden af tre taler af den víse lærer 
Aryasangha, der nu kendes som mesteren Djwhal Khul. Den blev senere nedskrevet 
efter hukommelsen af hans elv Alcyone.

Kilde: Lys på Vejen, s. 8-9

Den víse buddhistiske lærer og reformator, der almindeligvis kendes som Aryasangha, 
grundlagde et kloster i den kristne tids første århundreder. Han havde i et tidligere 
liv som Dharmayoti været en af Herren Buddhas nærmeste tilhængere, og derefter 
under navnet Kleineas − en af mesteren Koot Hoomis første disciple i denne mesters 
liv som Pythagoras.

Århundreder senere inkarnerede han i Peshawur − der dengang hed Purusha Pura − 
under navnet Vasubandhu Kaushika. Da han blev optaget i munkeordenen, tog han 
navnet Asanga, ”manden uden hindring”, og senere i livet ændrede hans beundrende 
tilhængere dette navn til Aryasangha. Under dette navn var han hovedsageligt kendt 
som forfatter og fortolker.

Man siger, at han levede til en meget høj alder – næsten 150 år – hvis traditionen taler 
sandt – og at han døde i Rajagriha. Han var grundlæggeren af Yogacharya Skolen 
indenfor Buddhismen. Han rejste meget og var en mægtig kraft ved buddhismens 
reformering. Hans ry nåede så langt, at hans navn nævnes sammen med Nagarjunas 
og Aryadevas, og disse skikkelser er blevet kaldt ”buddhismens tre sole”. Den tid, 
da Aryasangha levede, angives til ca. 1.000 år efter Herren Buddha.

Der er imidlertid usikkerhed om, hvornår han levede, men ingen angiver noget se-
nere tidspunkt end det 7. århundrede e.Kr. Nutidens åndsvidenskab kender ham 
som mesteren Djwhal Khul – eller D.K.

Mesteren Djwhal Khul indtager en ene-
stående stilling, fordi han endnu ikke 
havde taget det skridt, som er målet 
for menneskelig evolution – Asekha 
indvielsen. Han var mesteren Koot 
Hoomis første elev. Det faktum, at han 
som Aryasangha indførte buddhismen i 
Tibet, kan være grunden til, at han i det-
te liv har valgt at benytte et tibetansk 
legeme. Der kan have været karmiske 
forbindelser eller forhold, som han har 
ønsket at få fjernet, inden han tog den 
endelige indvielse som mester.

Kilde: Stilhedens Stemme, s. 71-73

ASANGA
(Se mesteren Djwhal Khul eller D.K.)
Asanga er det navn, som Aryasangha 
antog, da han blev optaget i munkeorde-
nen.
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ATHENA

Der var to brødre Thomas og Henry Vaughan. Thomas Vaughan er den af brødrene, 
der har nået mesterindvielse. Han kaldes ”den engelske mester”, og han var kendt 
under forfatter-pseudonymet Eugenias Philaletes.

Kilde: Adyar Bulletin, december 1913. Annie Besant

Mesteren Athena har et engelsk legeme og var Thomas Vaughan.

Kilde: Messenger, juli l921

Esoterikeren Thomas Vaughan er bedre kendt under navnet Elias Philaletes.

Kilde: Theosophist, februar 1922

Blandt elever af den víse Venetianer, hvoraf nogle er mestre, er Thomas Vaughan. 

Kilde: Theosophist, januar 1923 – Weller van Hook
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BACON, FRANCIS
(Se mesteren Rakoczy)

I 1561 blev han født som Francis Bacon. Han 
var søn af dronning Elisabeth, der giftede sig 
med sir Robert Dudley, mens de begge var 
fanger i Tower.

Kilde: C.W. Leadbeater: The hidden Side of 
Christian Festivals

Francis Bacon – dronning Elisabeths minister 
(og i andre inkarnationer) – har som meste-
ren Rakoczy spillet en enestående rolle i 
Europas historiske liv.

Kilde: Theosophist, februar 1922
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BACON, ROGER
(Se mesteren Rakoczy).

Rakoczy inkarnerer igen i året 1211, 
og i dette liv var han Roger Bacon, en 
franciskanermunk, der var reformator 
af både sin samtids teologi og dens 
videnskab. Han var en engageret ekspe-
rimentator.

Kilde: C.W. Leadbeater: The Hidden Side 
of Christian Festivals
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BODHISATTVA
(Embede)

3. rodraces bodhisattva, som blev Buddha i 4. rodrace, var Herren Kashyapa Buddha. 
4. rodraces bodhisattva, som blev Buddha i 5. rodrace, var Herren Gautama Buddha. 
5. rodraces bodhisattva, som vil blive Buddha i 6. rodrace, er Herren Maitreya. 
Han vil blive efterfulgt af 6. rodraces kommende 
bodhisattva, mesteren Koot Hoomi, som vil blive 
Buddha i 7. rodrace.

Kilde: Messenger, juli 1921

Lederen af undervisningsdepartementet (se Hvide 
Loge) er bodhisattvaen, som i rang står nærmest 
efter en Buddha. Da den foregående bodhisat-
tva, Gautama, opnåede buddhaskab, blev hans 
nærmeste medarbejder, Kristus, bodhisattva. I 
tider, hvor nøden er størst, kommer lederen selv i 
inkarnation og med ham en hel del af hans med-
hjælpere. Han bliver ikke sendt, men kommer 
frivilligt og tid og sted bestemmer han selv. De 
forskellige religioner ledes af bodhisattvaen samt 
af mestre og disciple under ham.

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 – G.S. 
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BUDDHA
(Embede)

Dipankara Buddha

Den første Buddha, der kendes her på Jorden i 
3. rodrace, var Herren Dipankara Buddha. Han 
efterfulgtes i det ansvarsfulde embede som 
Buddha af jordkædens Buddhaer: Herren Kashya-
pa Buddha i 4. rodrace, og Herren Gautama Bud-
dha i 5. rodrace, som var den første, der opnåede 
buddhaskab i denne menneskehed. 

Kilde: A.T. Kapel

Buddha vil blive efterfulgt af Herren Maitreya i 
6. rodrace og mesteren Koot Hoomi i 7. rodrace.

Kilde: Messenger, juli 1921 Arundale
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CAGLIOSTRO

Blandt andre elever af den víse mester, Venetianeren, var mesteren Cagliostro (se 
mesteren Rakoczy).

Kilde: Theosophist, januar 1923, p. 399
– Weller van Hook

Blandt andre medlemmer af mesteren Venetia-
nerens skole – særlig de to engelske mestre – var 
mesteren Cagliostro og mesteren John Tauler.

Kilde: Theosophist, januar 1923, s. 407
– Weller van Hook

Grev Cagliostro blev fængslet af inkvisitionens 
embedsmænd i Rom for sin praksis, som primært 
omfattede spejlskuen. Den slags fordømmelse 
er fortsat helt ind i nutiden. Ifølge en pres-
semeddelelse i 1979 blev to kvinder udvist fra 
en baptistkirke i Independence, Missouri, fordi 
de spåede i en krystalkugle.
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CONFUCIUS
(Se mesteren Kon-fu-tze).
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DHARMAJYCTI
En af mesteren Djwhal Khuls inkarnationer som en af Herren Buddhas nærmeste 
disciple.

DIPANKARA BUDDHA

Herren Dipankara Buddha kom fra Venus-systemets 4. kæde. Han var et af med-
lemmerne af den stab, som kan sendes til en hvilken som helst kæde, der har 
behov for hjælp. (Læg mærke til at rodmanuen Vaivasvata kom fra samme kæde.) 
Herren Dipankara Buddha efterfulgtes i det ansvarsfulde embede som Buddha af 
jordkædens buddhaer (se Buddha).

Kilde: Messenger, juli 1921
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DJWHAL KHUL

Mesteren Djwhal Khul – eller mesteren D.K., som han ofte kaldes – er mester på 2. 
stråle for kærlighed-visdom. Han har taget indvielse som den sidste af mestrene, 
for han tog 5. indvielse i 1875, og derfor benytter han det samme legeme, som 
ved indvielsen. De fleste af de andre mestre har taget 5. indvielse i et tidligere 
legeme. Mesteren Djwhal Khul er tibetaner, og han benytter ikke et ungt legeme. 
Han er mesteren Koot Hoomi meget hengiven, og han bor i et lille hus ikke langt fra 
mesterens større hus. På grund af Djwhal Khuls villighed til at tjene og til at gøre 
hvad som helst, der er nødvendigt, kaldes han ”mestrenes budbringer”.

Djwhal Khul har ufattelig stor indsigt og kender mere til strålerne og de planetariske 
hierarkier i solsystemet end nogen anden i mestrenes rækker. Han arbejder med 
dem, der praktiserer healing, og samarbejder ukendt og usynligt med de, der sø-
ger efter sandhed i verdens laboratorier, med alle de, der har seriøse hensigter i 
deres forsøg på at bringe healing og håb til verden, samt med de filantropiske ver-
densomspændende bevægelser som for eksempel Røde Kors.

Han underviser adskillige af de andre mestres elever, som kan have gavn af hans 
undervisning, og inden for de sidste ti år har han aflastet både mesteren Morya 
og mesteren Koot Hoomi for en hel del af deres undervisningsarbejde. Han har 
overtaget nogle af deres elever og disciple i en bestemt periode. Mesteren Djwhal 
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Khul arbejder desuden i stor udstrækning med bestemte grupper af æternes 
devaer, med healingsdevaerne, der samarbejder med ham for at helbrede nogle 
af menneskehedens fysiske lidelser. Det var ham, der dikterede en stor del af den 
meget vigtige bog, Den hemmelige lære, og som viste H.P. Blavatsky mange af 
illustrationerne og gav hende mange af de data, der findes i dette værk.

Kilde: Indvielse – Alice A. Bailey

Alle mestrene har et smukt udseende. Mesteren Djwhal Khul har et ædelt ansigt, 
men man vil måske snarere kalde det et lidt groftskåret ansigt end ét, der har 
smukke træk. Men der er ingen tvivl om, at når dette legeme er lagt til side, vil det 
næste blive virkelig smukt.

Kilde: Adyar Bulletin, april 1913 – Annie Besant

Den víse lærer Aryasangha kendes nu som mesteren Djwhal Khul.

Mens jeg sad på gulvet ved H.P. Blavatskys fødder og sorterede nogle papirer for 
hende, blev jeg forskrækket over at se en skikkelse, der stod imellem os, og som 
ikke var kommet ind ad døren. Det var ham, som nu er mesteren Djwhal Khul, 
selvom han på det tidspunkt ikke havde taget den grad, der gjorde ham til mester.

Kilde: The Inner Life, II, s. 565 – C.W. Leadbeater

Den víse buddhistiske lærer og reformator, der sædvanligvis er kendt som Arya-
sangha, grundlagde et kloster i den kristne tids første århundreder. Han havde i et 
tidligere liv som Dharmayoti været en af Herren Buddhas nærmeste tilhængere, og 
derefter under navnet Kleineas en af mesteren Koot Hoomis første disciple i dennes 
liv som Pythagoras.

Århundreder senere tog Djwhal Khul fødsel i Peshawur, der dengang hed Purusha 
pura, under navnet Vasubandhu Kaushika. Da han blev optaget i munkeordenen, 
tog han navnet Asanga, ”manden uden hindring”, og senere i livet ændrede hans 
beundrende tilhængere dette navn til Aryasangha. Under dette navn var han hoved-
sageligt kendt som forfatter og fortolker.

Man siger, at han levede til en meget høj alder – næsten 150 år – hvis traditionen 
taler sandt – og at han døde i Rajagriha. Han var grundlæggeren af Yogacharya 
Skolen indenfor Buddhismen. Han rejste meget og havde stor indflydelse på bud-
dhismens reformering. Hans ry nåede så langt, at hans navn nævnes sammen med 
Nagarjunas og Aryadevas, og disse skikkelser er blevet kaldt ”buddhismens tre 
sole”. Den tid, da Aryasangha levede, angives til ca. 1.000 år efter Herren Buddha.

Der er imidlertid usikkerhed om, hvornår han levede, men ingen angiver noget se-
nere tidspunkt end det 7. århundrede e.Kr. Nutidens åndsvidenskab kender ham 
som mesteren Djwhal Khul – eller D.K.

Mesteren Djwhal Khul indtager en enestående stilling, fordi han endnu ikke har ta-
get det skridt, som er målet for menneskelig evolution – Asekha indvielsen. Han 
var mesteren Koot Hoomis første elev. Det faktum, at han som Aryasangha indførte 
buddhismen i Tibet, kan være grunden til, at han i dette liv har valgt at benytte et 
tibetansk legeme. Der kan have været karmiske forbindelser eller forhold, som han 
har ønsket at få fjernet, inden han tog den endelige indvielse som mester.

Kilde: Stilhedens Stemme, s. 71-74
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ENGELSKE MESTRE

Der kan kun siges lidt om de to engelske mestre. Ingen af dem tager elever på 
samme måde som mesteren Koot Hoomi eller mesteren Morya. En af de engelske 
mestre bor i England, og han har ansvaret for en bestemt ledelse af det engelske 
folk, for han arbejder med planerne for landets fremtidige udvikling og evolution. 
Han står bag arbejderbevægelsen overalt i verden, for det er ham, der er ansvarlig 
for den og styrer den. Demokratiets opsving i nutiden skyldes hans ledelse. Ud 
af de demokratiske konflikter og det nuværende oprør og kaos vil den fremtidige 
verdens tilstand opstå, og grundtonen vil være samarbejde og ikke konkurrence, 
fordeling og ikke centralisering.

Kilde: Indvielse – Alice A. Bailey
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GAUTAMA BUDDHA

Herren Gautama er den 4. rodraces bodhisattva (Vyasa, Tehuti, Thoth, Hermes, 
Zarathustra og Orfeus), som opnåede buddhaskab i den 5. rodrace.

Kilde: Messenger, juli 1921

Gautama var Vyasa, Hermes, Zoroaster, Orfeus og i den sidste inkarnation var han 
Buddha. Han var den første i menneskeheden, der nåede buddhaskab og oven 
i købet ved en speciel anstrengelse. Han og Herren Maitreya tog 1. indvielse på 
Månekæden, og det siges, at de mødte hinanden på en tidligere klode.

Kilde: Adyar Bulletin, august 1913 – Annie Besant

Dengang den foregående bodhisattva, Gautama, opnåede buddhaskabet og dermed 
den 9. indvielse, ophørte hans direkte kontakt med den fysiske verden, og hans 
nærmeste medarbejder, Kristus, blev bodhisattva.

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 – G.S. Arundale



20

HERMES TRISMEGISTOS

Hermes Trismegistos eller ”den tre gange 
store Hermes” er den græske betegnelse 
for den egyptiske visdomsgud Tehuti, 
som grækerne kaldte Thoth eller Thoth-
Hermes.
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HILARION

Hilarion er mester for 5. stråle for konkret viden eller videnskab, og i en tidligere 
inkarnation var han Paulus fra Tarsus. Han har et kretensisk legeme, men tilbringer 
en stor del af sin tid i Egypten. Det var ham, der gav verden den åndsvidenskabelige 
afhandling Lys på Vejen, og hans arbejde er især interessant for det brede publikum 
i den nuværende krise, for han arbejder med de, der udvikler intuition. Han kon-
trollerer og transmuterer de store bevægelser, som har til formål at fjerne sløret til 
usynlige eksistensplaner. Det er hans energi, som gennem hans disciple stimulerer 
grupperne for åndelig forskning overalt, og det var ham, der gennem sine forskellige 
elever indstiftede den spiritistiske bevægelse. Han overvåger alle, der har højere 
psykiske evner, og han hjælper dem med at udvikle deres evner til gavn for deres 
grupper. For mennesker, der søger efter sandheden, arbejder han sammen med 
bestemte devaer på astralplanet, for at åbne adgangen til den subjektive verden, 
der ligger bag den tætte stoflige.

Kilde: Indvielse – Alice A. Bailey
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Mesteren Hilarion bor i Egypten, og han 
har et kretensisk legeme.

Kilde: Messenger, juli 1921

Omkring år 330 e.Kr. gjorde en anden 
af Plotins disciple en stor indsats for at 
dæmme op for den voksende fare for 
eklesiastisk overherredømme. Det var 
autoriteten den víse Iamblichus. Iam-
blichus er i dag kendt under navnet 
Hilarion.

Kilde: Theosophist, oktober 1919, s. 20
– T.H. Martyn

Lys på Vejen blev i sin nuværende 
udgave nedskrevet af mediet Mabel 
Collins efter mesteren Hilarions diktat. 
Mesteren Hilarion modtog den selv fra 
en af sine egne lærere − den víse lærer, 
der kaldes Venetianeren. Men selv han 
er kun forfatter til en del af den. Den 
venetianske mester oversatte den fra 
sanskrit til græsk til brug for sine elever 
i Alexandria. En af disse elever var 
mesteren Hilarion i inkarnationen som 
Iamblichus. Senere oversatte mesteren 
Hilarion den fra græsk til engelsk og dik-
terede den i den nuværende udgave.

Kilde: Lys på Vejen, side 5-7 

Den spiritistiske bevægelse opmuntres af den mester, der kaldes Hilarion, som er 
specielt interesseret i litterært arbejde. Det var ham, der dikterede Lys på Vejen.

Kilde: Theosophist, februar 1922 p. 482 – J.L. Davidge
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HOMPESCH, FERDINAND de Baron
(Se mesteren Rakoczy)

Greven af Sct. Germain har sandsynligvis 
også kamufleret sig som Baron Hompesch, 
der var den sidste af Johanniter-ridderne 
fra Malta – den mand, der sørgede for 
overgivelsen af Malta til englænderne.

Kilde: The Hidden Side of Christian 
Festivals – C.W. Leadbeater

Som greve Ferdinand de Hompesch, den 
sidste stormester for Johanniterne − 
ridderne på Malta – overgav han øen til 
Napoleon, og fra Napoleon overgik øen 
til britisk besiddelse i 1814.

Kilde: Theosophist, februar 1922 p. 482 ff. 
– J.L. Davidge
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HUNYADI JANOS (Johan Huniady)
(Se mesteren Rakoczy)

Præsidenten for Det Teosofiske Samfund har 
fortalt, at han igen lod sig føde ca. 50 år senere 
(efter Chr. Rosenkreuz) − eller måske lidt senere 
end det − som John Huniady, en enestående 
ungarsk kriger og anfører – Ungarns berømte 
frihedshelt, der kæmpede mod tyrkerne. 

Kilde: A.T. Kabel
Kilde: The Hidden Side of Christian Festivals

– C.W. Leadbeater
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HVIDE LOGE

En del af de 105 Venus-herrer har nu forladt Jorden, men i stedet er nogle væse-
ner, der tilhører Jordens evolution, blevet optaget i deres kreds − Den Hvide Loge 
− som nu består af ca. 250 medlemmer. Sanat Kumara og hans tre nærmeste 
medhjælpere har den højeste ledelse af Jorden, og dette ansvar ligger i Kumaraernes 
og Den Hvide Loges hænder. Den Hvide Loges organisationsform er idealformen for 
menneskelig ledelse – ledelsesdepartementet. Ingen af de nævnte manuer antager 
disciple med undtagelse af mesteren Morya. I øvrigt gælder uden undtagelser 
den regel, at intet medlem af Den Hvide Loge, der ikke har opnået 5. indvielse, 
antager elever i ordets egentlige betydning. Den Hvide Loges ledelse er verdens 
reelle regering, og nationernes regeringer er kun skygger af denne ledelse. Ganske 
vist får de stor frihed, men hvis den misbruges udover fastsatte grænser, griber 
ledelsesdepartementet ind. Men i alle tilfælde bliver planen for udviklingen altid 
gennemført.

Lederen af undervisningsdepartementet er bodhisattvaen. Fra dette departement 
kommer de víse lærere, som med passende mellemrum giver verden en ny religion 
eller er årsagen til, at en gammel religion genopstår. En undtagelse udgjorde dog 
Shri Shankaracharya. Han tilhørte ledelsesdepartementet.

I tider med stor nød kommer lederen selv og med ham en hel del af hans medhjæl-
pere.

Menneskeheden kan i store træk grupperes under de forskellige departementer. På 
denne måde hører f.eks. lærere, jurister, læger og forskere under undervisnings-
departementet. Dette departement har specielt med de unge at gøre. For øjeblikket 
arbejdes der med feberagtig hast i dette departement for at forberede hans (bodhi-
sattvaens) ankomst. Der findes mange disciple − navnlig blandt de unge.

Organisationsdepartementet ledes af Mahachohanen. Dette departement har at gøre 
med naturkræfterne og har ansvaret for det ene naturriges forhold til de andre. Det 
arbejder meget med rytmer og ceremonier, og derfor hører frimurerne og andre 
hemmelige ordener under dette departement.

Når ledelsesdepartementet arbejder ved hjælp af viljen, og undervisningsdepartementet 
ved hjælp af intuitionen, så arbejder organisationsdepartementet i kraft af harmoni.

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 – G.S. Arundale

Det Store Hvide Broderskab er en organisation, der ikke kan sammenlignes med 
nogen anden i verden, og derfor er Det Store Hvide Broderskab ofte blevet mis-
forstået. Det kaldes af og til Det himalayiske Broderskab eller Det tibetanske Bro-
derskab.

Kilde: Stilhedens Stemme, s. 84 – C.W. Leadbeater
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IAMBLICHUS
(Se mesteren Hilarion)

Omkring år 330 e.Kr. gjorde en anden af Plotins disciple en stor indsats for at dæmme 
op for den voksende fare for eklesiastisk overherredømme. Det var autoriteten den 
víse Iamblichus. Iamblichus kendes nu under et andet navn, som en af visdommens 
mestre.

Kilde: Theosophist, oktober 1919, p 20 – T.H. Martyn

Mesteren Hilarion i sin inkarnation som Iamblichus.

Kilde: Lys på Vejen, s. 6 – C.W. Leadbeater



27

JESUS

Mesteren Jesus, der er brændpunktet for den energi, der strømmer igennem de 
forskellige kristne kirker, lever for tiden i et syrisk legeme, og han opholder sig i en 
bestemt del af det hellige land. Han rejser meget og tilbringer en stor del af sin tid i 
forskellige dele af Europa. Han arbejder især med masserne frem for med det enkelte 
menneske, selvom han har samlet en temmelig stor skare af elever omkring sig. 
Han er mester for 6. stråle for hengivenhed eller abstrakt idealisme, og hans elever 
er ofte kendetegnet ved den fanatisme og hengivenhed, der kom til udtryk blandt 
martyrer i de tidlige kristne tider. Selv har han nærmest et martialsk udseende, 
og han er realiseringen af disciplin med stærk myndighed og jernvilje. Mesteren 
Jesus er høj og mager med et ret langt og smalt ansigt, sort hår, bleg og med 
gennemtrængende blå øjne. Hans arbejde i denne periode er meget ansvarsfuldt, 
for han har fået til opgave, at skulle lede Vestens tænkning ud af dens nuværende 
urolige tilstand og ind i fredfyldte områder, hvor der er vished og viden. I Europa 
og Amerika skal han forberede Verdenslærerens endelige genkomst.
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Han er kendt fra Bibelen, hvor han første gang omtales som Josua, Nuns søn, og 
derefter igen på Ezras tid som Jesus, der tager 3. indvielse. I Zakariahs’ Bog er han 
omtalt som Josua, og i evangeliet er han kendt for de to store ofre − det ene, hvor 
han overlader sit fysiske legeme til Kristus, og det andet, som er den store forsagelse, 
der er kendetegnet for 4. indvielse. Som Apollonius af Tyana tog han 5. indvielse 
og blev mester. Siden den tid har han arbejdet med den kristne kirke, hvor han 
har stimuleret spiren til det ægte åndelige liv, der findes blandt medlemmer af alle 
sekter og trosretninger. Han neutraliserer så vidt muligt præsternes og teologernes 
fejltrin og misforståelser. Han er afgjort den víse leder – generalen − og den vise 
overordnede, og i kirkelige anliggender har han et nært samarbejde med Kristus, 
som han aflaster meget ved at fungere som hans mellemmand, hvor som helst det 
er muligt. Ingen forstår Vestens problemer så godt som ham, og ingen anden er 
så nært forbundet med de mennesker, der står for det bedste i den kristne lære, 
og ingen anden er så bevidst om nutidens behov. Nogle intelligente prælater inden 
for den anglikanske og katolske kirke er hans kloge repræsentanter.

Kilde: Indvielse – Alice A. Bailey

Mesteren Jesus er inkarneret nu og lever i Syrien i et syrisk legeme. Jeg har ofte 
set ham.

Kilde: Adyar Bulletin, februar 1914, p. 77 – Annie Besant

Han har et syrisk legeme og bor i Libanon i bjergene.

Kilde: Messenger, juli l921

På samme måde som Herren Maitreya er alle religioners overhoved, er Jesus, den 
mester, som bor i Libanons bjerge, leder af den kristne kirke. Han er Apollonius, 
den tyanesiske magiker fra det 1. århundrede e.Kr., Ramanujacharya og andre.

Kilde: Theosophist, februar 1922 – J.L. Davidge
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JUPITER

I den første store gruppe, hvor Manuen er overhovedet, findes der to mestre − 
mesteren Jupiter og mesteren Morya. Begge har taget mere end 5. indvielse, og 
mesteren Jupiter, som også er Indiens overhoved, har stor respekt hos alle mestre. 
Han er den ældste af dem. Han opholder sig i Nilgiribjergene i det sydlige Indien, og 
han er ikke en af de mestre, der sædvanligvis tager elever, for blandt sine disciple 
er der indviede af højere grader og et ret stort antal mestre. I hans hænder ligger 
ledelsen af Indien, herunder en stor del af grænseområdet mod nord, og han har 
fået overdraget den vanskelige opgave til sidst at føre Indien ud af nationens nu-
værende kaos og uro og at sammensmelte de forskellige folkeslag i en syntese.

Kilde: Indvielse - Alice A. Bailey

Navnet Jupiter stammer fra Alcyones Liv. Han er den mester, der nu bor i Nilgiri-
bjergene, og som derfor også kaldes Nilgiri-mesteren. Han var mesteren Moryas 
lærer og mester og er højt respekteret. Han bor i Indien ca. 80 mil fra Adyar.

Kilde: Messenger, juli l921

KASHYAPA BUDDHA

Herren Kashyapa Buddha er den 3. 
rodraces bodhisattva, som opnåede 
buddhaskab i den 4. rodrace.

Kilde: Messenger, juli l921
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KLEINEAS
(Se mesteren Djwhal Khul)

Kleineas er en af mesteren Djwhal Khuls inkarnationer, som en af mesteren Koot 
Hoomis første disciple i Koot Hoomis liv som Pythagoras. Efter Pythagoras’ død 
grundlagde Kleineas en skole for studiet af Pythagoras’ filosofi i Athen.

KON-FU-TZE

Mesteren Kon-fu-tze. Den latinske form for Kon-fu-tze navn er Confucius.

Den østlige asiatiske skole (for mestre) blev ledet af de to víse mestre, som en 
gang var Lao Tze Confucius.

Kilde: Theosophist, januar l923 – Weller van Hook
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KOOT HOOMI

Mesteren Koot Hoomi − som også er ret kendt i Vesten og har mange elever 
overalt − stammer fra Kashmir, selvom familien oprindeligt kom fra Indien. Han 
er en indviet på højt niveau og er mester for 2. stråle for kærlighed-visdom. Han 
er en mand med et ædelt udseende − høj, selvom han er noget spinklere bygget 
end mesteren Morya. Han har en lys hudfarve med gyldent-brunt hår og skæg. 
Øjnene, som er smukt dybblå, ser ud som om de udstråler tidsaldrenes kærlighed 
og visdom. Mesteren Koot Hoomi har stor erfaring og en omfattende uddannelse, 
for han er oprindeligt uddannet på et af de engelske universiteter, og han taler 
flydende engelsk. Han er enormt belæst, og al seriøs litteratur på forskellige sprog 
findes i hans arbejdsværelse i Himalaya. Han beskæftiger sig i stor udstrækning 
med at belive bestemte af de væsentlige filosofiske retninger, og han interesserer 
sig for en række filantropiske virksomheder. Han har fået overdraget den opgave 
hovedsageligt at stimulere manifestationen af den kærlighed, som ligger latent i alle 
menneskers hjerter, og at vække forståelsen af, at broderskab er en fundamental 
kendsgerning i menneskehedens bevidsthed.
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Specielt i denne periode er mesteren Mo-
rya, mesteren Koot Hoomi og mesteren 
Jesus stærkt fokuseret på arbejdet med 
så vidt muligt at forene østerlandsk og 
vesterlandsk tænkning, sådan at Østens 
toneangivende religioner og den senere 
udvikling af den kristne tro med alle 
dens mange forgreninger kan hjælpe og 
støtte hinanden. Det er et håb, at der 
derved til sidst vil opstå en universel 
kirke.

Kilde: Indvielse – Alice A. Bailey

I Ved Mesterens Fødder gentager han 
(Alcyone) den undervisning, han fik af 
mesteren Koot Hoomi.

Kilde: Lys på Vejen, side 9
– C.W. Leadbeater

Han er en Kashmir-bramin, han har et 
indisk legeme, og han bor i Tibet.

Kilde: Messenger, juli l921

I l875 grundlagde mestrene Morya og Koot Hoomi Det Teosofiske Samfund. Koot 
Hoomi er Pythagoras, den græske vismand fra det 6. århundrede f.Kr.

Kilde: Theosophist, februar 1922 – J.L. Davidge
 
Nagarjuna var en af de tre víse buddhi-
stiske lærere fra den kristne tids første 
århundreder. Man mener, at han døde år 
180 e.Kr. Han er nu kendt som mesteren 
Koot Hoomi.

Kilde: Stilhedens Stemme, s. 94
– C.W. Leadbeater

Mesteren Koot Hoomi er den 6. rodraces 
kommende bodhisattva, og han vil opnå 
buddhaskab i den 7. rodrace.

Kilde: Messenger, juli 1921

Mesteren Koot Hoomi er Kashmir-bra-
min.

Kilde: Breve fra Visdommens Mestre, note 33
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KRISHNA

Der er to måske tre krishnaer. Den ene er avataren Shri Krishna, der omtales i 
Mahabharata (Bhagavad Gita). Den anden er barnet Shri Krishna. (Se også Shri 
Krishna).
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KRISTUS

Herren Maitreyas anden fremtræden som bodhisattva for den 5. rodrace.

Herren Maitreya viste sig første gang manifesteret i den fysiske verden som bodhi-
sattva i skikkelse af barnet Shri Krishna og derefter som Kristus.

Kilde: Adyar Bulletin, august 1913 p. 327
 
I sine malerier har mesteren Venetianeren som Paolo Veronese, skabt to meget 
smukke portrætter af Kristus. Et, som Kristus så ud, da han levede i det legeme, 
som Jesus af Nazareth havde forberedt, og et andet, der afbilder ham i det legeme, 
som han stadig benytter, og som han også benyttede for århundreder siden i den 
blomstrende fysiske periode, da billedet blev malet.

Kilde: Theosophist, december 1921 – Weller van Hook
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Den nuværende indehaver af dette høje embede − leder af religion i Den Hvide 
Loge − er Herren Maitreya, som kaldes Kristus i Vesten, og som tog disciplen Jesu 
legeme i de sidste tre år af Jesu liv på det fysiske plan.

Kilde: Stilhedens Stemme, s. 87 – C.W. Leadbeater

Da den foregående bodhisattva, Gautama, opnåede buddhaskabet, blev hans 
nærmeste medarbejder, Kristus, bodhisattva.

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 – G.S. Arundale
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LAO TZE
Kaldes i Alcyones Liv mesteren Lyra.

Den østlige asiatiske skole (for mestre) ledes af 
de to víse mestre, som en gang var Lao Tze og 
Confucius.

Kilde: Theosophist, januar 1923
– Weller van Hook
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LYTTON

Den mester, der var lord Lytton, var sammen 
med andre elever af den same víse mester 
(Venetianeren).
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MAHACHOHANEN

Mahachohanen er den víse mester ”for hvis 
indre syn fremtiden ligger som en åben bog”. 

Kilde: Breve fra Visdommens Mestre, note 1

Overhovedet for den vestlige asiatiske skole 
(for mestre) er Mahachohanen.

Kilde: Theosophist, januar 1923
– Weller van Hook

Organisationsdepartementet (se Hvide Loge) 
ledes af Mahachohanen, der har samme rang 
som Manuen og bodhisattvaen. 

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925
– G.S. Arundale
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MAITREYA

Han, Herren Gautama, og Herren Maitreya tog 1. indvielse på Månekædens klode 
G, og de har også været sammen på en endnu tidligere klode. Herren Maitreya 
viste sig første gang manifesteret i den fysiske verden som bodhisattva i skikkelse 
af barnet Shri Krishna og derefter som Kristus.

Den ariske races bodhisattva, Herren Maitreya, er ypperstepræst og lærer for hele 
verden.

Vaivasvata Manus víse broder Herren Maitreya er kærlighedens og visdommens 
mester. Desuden er Herren Maitreya alle religioners overhoved.

Kilde: Theosophist, februar 1922 – J.L. Davidge



40

Bodhisattvaen rejste til Indien som en ung mand, og det samme gjorde Manuen, 
og de to bor nu side om side der. Og i sine malerier har mesteren Venetianeren 
som Paolo Veronese, skabt to meget smukke portrætter af Kristus. Et, som Kristus 
så ud, da han levede i det legeme, som Jesus af Nazareth havde forberedt, og et 
andet, der afbilder ham i det legeme, han stadig benytter, men sådan som han var 
for århundreder siden i den blomstrende fysiske periode, da billedet blev malet.

Kilde: Theosophist, december 1921

Den nuværende indehaver af dette høje embede − leder af religion i Den Hvide 
Loge − er Herren Maitreya, som kaldes Kristus i Vesten, og som tog disciplen Jesu 
legeme i de sidste tre år af Jesu liv på det fysiske plan.

Kilde: Stilhedens Stemme, s. 87 – C.W. Leadbeater

Herren Maitreya er den 5. rodraces Vidgusattvam, som vil opnå buddhaskab i 6. 
rodrace.

Kilde: Messenger, juli 1921

Da den foregående bodhisattva, Gautama, opnåede buddhaskab, blev hans nær-
meste medarbejder, Kristus, bodhisattva.

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 – G.S. Arundale
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MANU (embede)

Vaivasvata Manu

Bortset fra de højeste kumaraer er manuerne de øverste ledere af ledelsesdepartementet 
med Vaivasvata Manu, lederen af den 5. rodrace, den ariske race, og manuen for 
den 4. rodrace, den mongolske race som de rangmæssigt højststående. Manuerne 
for 1. 2. og 3. rodrace er gået videre og har forladt Jorden. Den 6. rodraces manu 
er Vaivasvata Manus nærmeste medhjælper. Under disse manuer findes manuer for 
forskellige dele af planeten. På denne måde er der f.eks. en leder for Vesteuropa 
samt USA og Canada, en for Østeuropa, og Rishi Agastia er Indiens leder. Ingen af 
de nævnte manuer antager disciple med undtagelse af mesteren Morya.

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 – G.S. Arundale
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MORE, THOMAS
(Se mesteren Vulcan).

Hans navn staves ofte fejlagtigt Moore.
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MORYA

Mesteren Morya, som er den mest kendte af de orientalske mestre, og som blandt 
sine elever har et stort antal europæere og amerikanere, er en Rajput-fyrste, og 
gennem mange årtier har han haft en autoritativ post inden for Indiens anliggender.

Han har et nært samarbejde med Manuen og vil selv engang blive indehaver af 
embedet som Manuen over 6. rodrace. Han opholder sig − ligesom sin broder, 
mesteren Koot Hoomi − i Shigatse i Himalaya og er en kendt skikkelse blandt 
indbyggerne i denne fjerntliggende landsby. Han er høj og har et myndigt væsen. 
Han har mørkt hår og skæg og mørke øjne. Han kan opleves som streng, hvis 
ikke det var for udtrykket i hans øjne. Han og hans broder mesteren Koot Hoomi 
arbejder næsten som en enhed. Det har de gjort i mange århundreder, og det vil de 
fortsætte med i fremtiden, for mesteren Koot Hoomi er indstillet til embedet som 
Verdenslærer, når 6. rodrace skal udvikles. Det sker, når den nuværende indehaver 
af dette embede forlader det for at påtage sig et højere ansvar. Deres huse ligger i 
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nærheden af hinanden, og meget af deres tid tilbringer de sammen. Da mesteren 
Morya er på 1. stråle − strålen for vilje eller kraft − beskæftiger han sig hovedsagelig 
med at føre den nuværende manus planer ud i livet. Han fungerer som inspirator for 
verdens statsmænd. Gennem Mahachohanen håndterer han kræfter, som vil skabe 
de ønskede tilstande, der kan stimulere menneskehedens evolution. På det fysiske 
plan bliver de intelligente nationale ledere, som har langtrækkende visioner og in-
ternationale idealer, påvirket af ham, og med ham samarbejder nogle af de store 
devaer fra mentalplanet. Tre store grupper af devaer arbejder sammen med ham 
på mentale niveauer i forbindelse med de lavere devaer, som beliver tankeformer, 
og derved holdes der liv i de tankeformer, der udgår fra menneskehedens ledere 
til gavn for hele menneskeheden.

Mesteren Morya har en stor gruppe af elever, som han vejleder, og han arbejder 
sammen med mange åndelige organisationer såvel som gennem politikere og stats-
mænd i verden.

Kilde: Indvielse – Alice A. Bailey

Mesteren Morya taler som regel i korte, vægtige sætninger. Han gav afkald på sin 
plads i verden og blev om end ikke netop asket så i hvert fald én, der dedikerer hele 
sit liv udelukkende til åndeligt arbejde. Han var konge i Indien og befalingsmand 
over tropper, og derfor vant til at udtrykke nøjagtigt, hvad han ønskede i kraftige, 
korte, militære sætninger. Det gør han stadig.

Kilde: Theosophist, november 1915 – C.W. Leadbeater

Han er en Rajput-fyrste. Han har et indisk legeme og bor i Tibet.

Kilde: Messenger, juli 1921
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MOHAMMED
De forskellige religioner ledes af bodhisattvaen samt af mestre og disciple under 
ham. Eksempelvis er Mohammed islams leder.

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 – G.S. Arundale

NAGARJUNA
(Se mesteren Koot Hoomi)

Aryasanghas ry nåede sådanne høj-
der, at hans navn nævnes sammen 
med Nagarjunas og Aryadevas, og 
disse åndelige skikkelser, har man 
kaldt ”buddhismens tre sole”.

Nagarjuna var − som tidligere nævnt 
− en af de tre víse buddhistiske 
lærere fra den kristne tids første år-
hundreder. Man mener, at han døde 
i år 1890 e.Kr. Han kendes nu som 
mesteren Koot Hoomi.

Kilde: Stilhedens Stemme, s. 73 og 94 
− C.W. Leadbeater

NILGIRI
(Se mesteren Jupiter).

ORFEUS (Herren Gautama)
Herren Gautama Buddhas 4. genkomst som 4. rodraces bodhisattva, hvor han lærte 
menneskeheden harmonien at kende, var den sidste inkarnation før inkarnationen 
som Gautama Buddha.

Kilde: A.T. Kapel
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P
Mesteren P. arbejder under mesteren Rakoczy i Nordamerika. Det er ham, der 
rent esoterisk har beskæftiget sig med de forskellige mentale videnskaber som for 
eksempel Christian Science og New Thought, der begge er forsøg fra logens side på 
at forsøge at lære menneskeheden virkeligheden af det ikke-synlige samt tankens 
skabende kraft. Denne mester har et irsk legeme, og han er på 4. stråle. Hans 
opholdssted må ikke afsløres. Meget af mesteren Serapis’ arbejde blev overtaget 
af ham, da Serapis skulle arbejde med devaevolutionen.

Kilde: Indvielse – Alice A. Bailey

PANCHASHIKHA KUMARA
(Se Verdens Herre).

PHILALETES, EUGENIAS
(Se mesteren Athena)

Forfatternavn for Thomas Vaughan.

PROCLUS DIADOCHUS
(Se mesteren Rakoczy)

Mesteren Rakoczy havde en vigtig inkarnation, da han fødtes i Konstantinopel i år 
411 e.Kr. og fik navnet Proclus – det navn, som han senere i livet gjorde berømt. 
Han var en af de sidste ivrige forkæmpere for Neoplatonismen.

Kilde: The Hidden Side of Christian Festivals – C.W. Leadbeater
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PYTHAGORAS
(Se mesteren Koot Hoomi)

Koot Hoomi var Pythagoras, den græske vismand fra det 6. århundrede f.Kr.

Kilde: Theosophist, februar 1922  – J.L. Davidge

Mesteren Djwhal Khul under navnet Kleineas var en af mesteren Koot Hoomis første 
disciple i dennes liv som Pythagoras.

Kilde: Stilhedens Stemme, s. 72 – C.W. Leadbeater
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RAKOCZY

Den mester, som især beskæftiger sig med den fremtidige udvikling af nationernes 
forhold i Europa og med det mentale udbytte af udviklingen i USA og Australien, er 
mesteren Rakoczy. Han er ungarer og har sit hjem i Karpaterne. Han var engang 
en kendt skikkelse ved det ungarske hof. Han omtales mange steder i de gamle 
historiebøger. Han var især i offentlighedens søgelys, da han var greven af Skt. 
Germain og endnu tidligere, da han både var Roger Bacon og senere Francis Bacon. 
Det er interessant at lægge mærke til, at mens mesteren Rakoczy på de indre 
planer beskæftiger sig med Europas forhold, kommer hans navn som Francis Bacon 
i offentlighedens søgelys i Bacon-Shakespeare kontroversen. Han er en temmelig 
lille og mager mand med stort fipskæg og glat sort hår, og han tager ikke lige så 
mange elever, som de tidligere omtalte mestre. For tiden leder han de fleste af 
3. stråle eleverne i Vesten sammen med mesteren Hilarion. Mesteren Rakoczy er 
på 7. stråle − strålen for ceremoniel orden eller magi − og han arbejder igennem 
esoteriske ritualer og ceremonier og er levende interesseret i de hidtil ukendte 
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virkninger af frimurernes og de forskellige broderskabers og kirkers ceremonier 
overalt. I logen kaldes han sædvanligvis for ”greven”, og han optræder i USA og 
Europa praktisk talt som den øverste leder med hensyn til at udføre de planer, der 
lægges af logens ledende råd. Omkring de tre víse mestre danner nogle af mestrene 
en indre gruppe, som mødes jævnligt i rådet.

Kilde: Indvielse – Alice A. Bailey

Mesteren Rakoczy er et navn, som er overleveret gennem århundrederne, indfiltret 
i en masse kendsgerninger og opspind, misforståelser og forkert fremstilling. Det 
er et navn, som straks leder tanken hen på mystik og magi. Af sine samtidige blev 
han kaldt alkymist og charlatan, mester og troldmand, vismand og gøgler. Han var 
kongers og fyrsters ven. Hans rigdom gjorde det muligt for ham at leve kongeligt, 
hans privatliv var højt hævet over ros og kritik, mens hans imponerende intelligens 
og hans tankers dybde satte alle, som han kom i berøring med, i skyggen. Hans 
tilstedeværelse ved en sammenkomst medførte altid lidt mystik, for der var en gå-
defuld atmosfære af storhed, der omgav ham, som kun kunne misforstås. Mesteren 
Rakoczy var i det 18. århundrede kendt som greven af Saint Germain.

Men der var meget andet hos ham, som skabte endnu større undren og respekt. 
Selvom han så ud til at være ca. 50 år gammel, levede der – dengang han viste 
sig i Frankrig – folk, som havde set ham 50 år før ved et fremmed hof, og på dette 
tidspunkt han havde haft nøjagtigt det samme udseende. Desuden indrømmede 
greven af Saint Germain at være så gammel og endda ældre, for med et øjenvidnes 
troværdighed beskrev han begivenheder, der var sket 200 år før. Der eksisterer 
beretninger om, at han er blevet set fra 1710 til 1822, og at hans udseende over-
hovedet ikke forandrede sig i løbet af dette tidsrum – han blev ikke alene ikke 
ældre, men bevarede sit udseende som en kraftig, midaldrende mand. (En mere 
fuldstændig beretning gives i Cooper-Oakleys bog: The Comte de St. Germain).

Greven af Saint Germain var søn af fyrst Rakoczy, en adelsmand med store godser i 
Ungarn. Jeg ved ikke, om der fra troværdig side er sagt, at greven af Saint Germain 
den dag i dag benytter det samme legeme, som han benyttede den gang, men det 
er vigtigt, at Anni Besant har oplyst, at greven af Saint Germain har afsluttet sin 
udvikling som menneske, og at han stadig bor og rejser rundt i Europa og arbejder 
for menneskeheden. Og i Det Store Hvide Broderskab er han kendt som mesteren 
Rakoczy.

Kilde: Theosophist, december 1919 – J. Henry Orme

Sankt Alban er skytshelgen for mange kristne kirker, (blandt andet den engelske 
kirke i København). Han stod i meget nær forbindelse med England, med Kirken 
og med frimureriet.

Han var af adelig romersk familie, født i byen Verulam i England, som efter ham nu 
kaldes St. Albans. Frimurere har sikkert hørt om Watson-håndskriftet fra 1687. Her 
siges der en hel del om St. Albans arbejde for Ordenen. Han led martyrdøden under 
Kejser Diocletians forfølgelse, der begyndte i år 303. Hans disciple balsamerede hans 
lig, og det kan endnu ses i abbediet i St. Albans. Kort efter havde han en anden 
vigtig inkarnation. Han blev født i Konstantinopel i år 411 og fik navnet Proclus – 
det navn, som han senere i livet skulle gøre berømt. Han var en af de sidste ivrige 
forkæmpere for Neoplatonismen.
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Derefter er der et hul i historien, hvor man i øjeblikket intet ved om ham. Han in-
karnerede igen i år 1211, og i dette liv var han Roger Bacon, en franciskanermunk, 
som var reformator af både sin samtids teologi og af dens videnskab. Han var en 
engageret eksperimentator.

I 1375 blev han født som Christian Rosenkreuz. Det var også et liv af stor vigtig-
hed, for i denne inkarnation grundlagde han Rosenkreuzernes hemmelige orden. 
Forskellige organisationer benytter dens navn og nogle af dens lærdomme. Det 
oprindelige samfund eksisterer endnu, men er absolut hemmeligt. Imidlertid er 
Rosenkreuzernes kundskab stadig kendt, men i en noget anderledes form, for 
eksempel i teosofien og i frimureriet, selvom læren i frimureriet er skjult i symboler 
og allegorier.

Det siges, at han igen lod sig føde ca. 50 år senere − eller måske lidt senere end 
det − som Hunyadi Janos (Johan H.), en fremtrædende ungarsk kriger og leder. Det 
siges, at han omkring år 1500 levede som munken Robertus et eller andet sted i 
Mellemeuropa. Man ved stort set intet om dette liv, og hvad han foretog sig.

Efter dette liv kommer en af de største af han inkarnationer. Den begyndte i år 
1561, hvor han blev født som Francis Bacon. Han var søn af dronning Elisabeth I, 
som giftede sig med sir Robert Dudley − senere Jarl af Leicester − mens de begge 
sad som fanger i Tower. Det siges, at han 100 år senere lod sig føde som Ivan Ra-
koczy, en transsylvansk fyrste. Han omtales i leksika, men der gives ikke mange 
oplysninger om ham. Han benytter endnu af og til dette navn. Efter alt dette er hans 
færden omgivet af en hel del mystik. Han rejste tilsyneladende rundt i Europa, hvor 
han dukkede op med mellemrum, men man har kun få bestemte oplysninger om 
ham. Han var grev de Saint Germain på den franske revolutions tid. Greven af Sct. 
Germain har sandsynligvis også kamufleret sig som Baron Hompesch, der var den 
sidste af Johanniter-ridderne fra Malta – den mand, der sørgede for overgivelsen 
af Malta til englænderne. Han lever endnu, og hans nuværende legeme ser ikke ud 
til at være ret gammelt.

Han er den mester, der er overhoved for 7. stråle, som nu begynder at herske over 
verden i stedet for 6. stråle, hvis primære egenskab var hengivenhed.

Kilde: The Hidden Side of Christian Festivals

Det var Kong James’ oversættere af Bibelen, der var de virkeligt inspirerede, og ham, 
man nu kalder grev de Saint Germain, havde indflydelse på denne oversættelse.

Kilde: Theosophist, november 1915 – C.W. Leadbeater

Mesteren Rakoczy er født i Ungarn og bor der, selvom han rejser meget. 

Kilde: Messenger, juli 1921

Den ungarske mester er frimurerordenens indre overhoved. Som Francis Bacon 
var han dronning Elisabeth I’s minister. Som den mystiske grev de Saint Germain 
var han Ludvig d. XV’s ven. Som grev Ferdinand de Hompesch var han den sidste 
stormester for Johanniter-ridderne på Malta, der overgav øen til Napoleon, og senere 
kom øen i britisk besiddelse i 1814 – for kun at nævne nogle få af hans inkarnationer. 
Han har spillet en betydelig rolle i Europas historiske liv i hundreder af år, og hans 
indflydelse er meget stærk i øjeblikket – Proclus, Roger Bacon – og andre.

Kilde: Theosophist, februar 1922 – J.L. Davidge
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Som esoteriker skal man huske, at det er mesteren Rakoczy − Venetianerens tidligere 
elev og nu hans broder − der har gjort virkelig meget for i praksis at udforme nutidens 
form for naturvidenskab. Sammen med andre elever af den samme víse mester − 
eksempelvis som den mester, der var lord Lytton, og den mester, der var Cagliostro 
− har han anvist veje til at gøre den nuværende, regelbundne naturvidenskabelige 
kundskab praktisk og nyttig − den videnskab, som han i sin inkarnation som Francis 
Bacon gjorde en så stor indsats for at givet en fysisk forklaring.

Kilde: Theosophist, januar 1923 – Weller van Hook

Den vestlige halvkugles udvikling har Venetianeren − for de lavere planers 
vedkommende − for en stor del overgivet til sin víse broder og tidligere elev, 
mesteren Rakoczy. Hans mange inkarnationer i og for Europa har forberedt ham til 
denne ledende stilling og dette arbejde. Som grev de Saint Germain bar han det 
meste af karmaen ved overførslen af europæisk liv til Amerika, samt en stor del af 
karmaen for Europas liv.

Kilde: Theosophist, januar 1923 – Weller van Hook
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RAMANUJACHARYA
(Se mesteren Jesus)

ROBERTUS, munken
(Se mesteren Rakoczy)

Det siges, at han omkring år 1500 havde et liv som munken Robertus et eller andet 
sted i Mellemeuropa. Man ved praktisk talt intet om denne inkarnation, eller hvad 
han foretog sig.

Kilde: The Hidden Side of Christian Festivals – C.W. Leadbeater

SANAKA KUMARA – SANANDA KUMARA – SANAT KUMARA – 
SANATANA KUMARA
(Se Verdens Herre).
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SERAPIS

En anden mester skal her kort omtales, mesteren Serapis, som ofte kaldes ”egypteren”. 
Han er mester på 4. stråle og for de store kunstretninger i verden. Udviklingen 
inden for musik, malerkunst og dramatik modtager en livgivende impuls fra ham. 
For tiden er hans tid og opmærksomhed dedikeret til arbejdet med devaevolutionen, 
indtil deres indflydelse åbner mulighed for den store åbenbaring i musikkens og 
malerkunstens verden – en åbenbaring, der er umiddelbart forestående. Mere kan 
der ikke siges om ham, og hans opholdssted kan heller ikke afsløres.

Kilde: Indvielse – Alice A. Bailey

Mesteren Serapis ved man ikke ret meget om. Hans ansigt har et meget asketisk 
udseende. Ansigtstypen er den samme som afdøde kardinal Mannings, med meget 
fine træk – meget asketisk. Håret hænger helt ned på begge skuldre, og der er 
meget af det.

Kilde: Adyar Bulletin, december 1913 – Annie Besant

Mesteren Serapis har et egyptisk legeme.

Kilde: Messenger, juli 1921
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SHRI SHANKARACHARYA 

Shri Shankaracharya viste sig i Indien kort tid efter Buddha. Han tilhørte 
ledelsesdepartementet (se Hvide Loge).

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 – G.S. Arundale
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SHRI KRISHNA (avataren)

Avataren Shri Krishna var en inkarnation af Vishnu, og omtales i Mahabharata 
(Bhagavad Gita). Han skal ikke forveksles med barnet Shri Krishna.
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SHRI KRISHNA (barnet)

Herren Maitreya viste sig første gang 
manifesteret i den fysiske verden i sin 
egenskab af bodhisattva som barnet 
Shri Krishna og senere som Kristus.

Kilde: Adyar Bulletin, aug. 1913
– Annie Besant
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TAULER, JOHN
Nogle elever af den víse Venetianer, hvoraf nogle er mestre, var John Tauler. 

Kilde: Theosophist, januar 1923 – Weller van Hook

THOTH (HERMES)

Tehuti er den egyptiske visdomsgud og Verdenslærer – (Thoth er den græske version 
af Tehuti). Thoth er desuden Hermes og Hermes Trismegistos (den trefold store 
Hermes), der også er en græsk betegnelse for Tehuti. Thoth (Tehuti) er Herren 
Gautama Buddhas anden genkomst som 4. rodraces bodhisattva i Egypten, hvor 
han brugte lyset som symbol på sandheden.
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VADHU KUMARA  
(Se verdens Herre).

VAIVASVATA
Navnet Vaivasvata er navnet på rodracemanuen for Jordkæden (se Vaivasvata 
Rodmanu for kæden), for rodmanuen for den 4. runde (Vaivasvata Rodmanu for 
runden), og som navnet for manuen for 5. rodrace i denne 4. runde (se Herren 
Vaivasvata Manu).

Kilde: Messenger, juli 1922

VAIVASVATA MANU
Herren Vaivasvata Manu er den 5. rodraces manu. Han var en ”Herre af Månen”. 
Han tog det første trin i indvielsen på klode G i den 7. runde, hvor han også opnåede 
arhatskab (4. indvielse).

Kilde: Messenger, juli 1921

Manuen for den 5. eller ariske rodrace, Vaivasvata Manu, står i spidsen for det meste 
af eller alt det arbejde, der hører under manuerne for alle nulevende rodracer.

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, juli 1920 – Weller van Hook

Herren Vaivasvata Manu udvikler de nationale typer.

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1922 – J.L. Davidge

VAIVASVATA RODMANU (for kæden)
Vaivasvata Rodmanu er Jordkædens rodmanu, der styrer hele evolutionsordenen. 
Han er et højt udviklet væsen fra Venus-systemets 4. kæde (se også Herren 
Dipankara Buddha). Han styrer rundernes manuer og hans medhjælpere, hvoraf to 
kommer fra den samme kæde, og den 3. er en højtstående mester. Han opnåede 
mesterskab i Månekæden.

Kilde: Messenger, juli 1921

VAIVASVATA RODMANU (FOR RUNDEN)

VASUBANDHU KAUSHIKA
(Se mesteren Djwhal Khul)

Vasubandhu Kaushika var Aryasanghas navn, før han gik ind i munkeordenen.

VAUGHAN, THOMAS
 (Se mesteren Athena).

VEDA-VYASA
(Se Vyasa)
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VENETIANEREN

Mesteren Venetianeren er overhoved for alle eksisterende rodracers og underracers 
kulturelle systemer. Hver rodrace vil få sit overhoved for civilisationens aktiviteter, 
men den víse Venetianer vil altid være den øverste for dette arbejde i denne ver-
densperiode. Han er det kulturelle overhoved − en fuldkommengjort rishi, som for 
øjeblikket lever i et 5. rodrace legeme midt i et af sine højst udviklede folk.

Kilde: Theosophist, juli 1920 – Weller van Hook

Kultur- eller civilisationsdepartementet ledes af den mester, der kaldes den víse 
Venetianer.

Kilde: Theosophist, august 1921 – Weller van Hook
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Mesteren Venetianeren er venetianer 
af fødsel.

Kilde: Messenger, juli 1921

Mesteren Hilarion modtog en bog fra en 
af sine egne lærere − den víse lærer, der 
nogle gange kaldes Venetianeren. Men 
selv Venetianeren er kun forfatter til en 
del af bogen. Den venetianske mester 
oversatte den fra sanskrit til græsk til 
brug for sine elever i Alexandria. Men 
Venetianeren oversatte ikke alene afo-
rismerne − han tilføjede også nogle 
forklaringer. Den smukke beskrivelse 
karma stammer ligeledes fra den vene-
tianske mesters hånd.

Kilde: Lys på Vejen, side 5-7

Venetianeren har i nogle århundreder 
boet i Italien, men han er ikke en gammel 
mand. Det var ham, som gennem sin 
discipel Christian Rosenkreuz, gav ver-
den Rosenkreuzerne, som endnu er 
aktive. Gennem dem lærte verden – på 
den måde, som en egypter kunne gø-
re det – om ”den evige ungdoms vidundere”. I århundreder vil han fortsat være 

Venetianeren i det legeme, som han 
benytter for øjeblikket. Han er ifølge sit 
fysiske legemes fødsel flamlænder og 
ikke italiener. Han blev født i Flandern af 
forældre, han selv havde valgt, sammen 
med sin fosterbroder Vaivasvata Manu 
for 5. rodrace, for længe siden. Da 
hjemmet i Flandern blev opløst rejste 
han til Italien.

Historien kaldte ham Paulo Veronese, 
fordi man troede, han var født i Verona, 
og under det navn blev han en berømt 
maler. I et af sine værker har han lavet 
et vidunderligt portræt af sig selv i sit 
fysiske legeme, og han har malet to 
meget smukke portrætter af Kristus. 
Det ene som han så ud, da han levede 
i det legeme, som Jesus af Nazareth 
havde forberedt. Og det andet, der viser 
ham i det legeme, han endnu benytter 
i Egypten, hans gamle land.

Kilde: Theosophist, december 1921
– Weller van Hook
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En skole for mestre ledes af chohanen, mesteren Venetianeren. Det var ham, der 
var i inkarnation som lærer og leder, ofte som konge i tusinder af år i Atlantis, og 
som til sidst førte en omfattende udvandring tilbage til Egypten, hvor han herskede 
subjektivt og nogle gange fysisk, da Egypten befandt sig på sit højdepunkt. Ja, han 
var nogle gange både konge og øverste hierofant for dette mægtige land.

Kilde: Theosophist, januar 1923 – Weller van Hook

VERDENS HERRE
Verdens Herre, Sanat Kumara, ankom med sine tre elever, Sanaka, Sananda og 
Sanatana Kumara fra Venus til den 4. klode i 4. runde (Jorden) i midten af 3. (lemu-
riske) rodrace for at grundlægge visdomshierarkiet på Jorden og overtage ledelsen 
af planeten. De omtales som ”den uddøende kundskabs hoved, hjerte, sjæl og sæd”. 
De er ”Flammens herrer”, som kom fra Venus’ 5. (mentale) runde. Sammen med 
dem kom hjælperne − 30 højt udviklede væsener af forskellige grader. Der nævnes 
7 kumaraer. De 3 andre er Jata, Vadhu og Panchashikha Kumara.

Kilde: Messenger, juli 1921

En del af de 105 Venus-herrer har nu forladt Jorden, men i stedet er nogle væsener, 
der tilhører Jordens evolution, blevet optaget i deres kreds − Den Hvide Loge − som 
nu består af ca. 250 medlemmer. Sanat Kumara og hans tre nærmeste medhjælpere 
har den højeste ledelse af Jorden, og dette ansvar ligger i Kumaraernes og Den Hvide 
Loges hænder. Den Hvide Loges organisationsform er idealformen for menneskelig 
ledelse – ledelsesdepartementet. Sanat Kumara er verdens virkelige konge. Hele 
verden er indesluttet i hans bevidsthed. Et trin under ham i rang og fuldkommenhed 
står hans tre nærmeste medhjælpere, de tre P(r)atieka Buddhaer. De tilhører alle 
ledelsesdepartementet. Den Hvide Loges ledelsesdepartement er planetens virkelige 
regering – i alle tilfælde bliver Sanat Kumaras plan for udviklingen altid gennemført.

Kilde: Teosofisk Tidsskrift, februar 1925 – G.S. Arundale

VOGTER (DEN ENSOMME)
”Højere end de fire Kumaraer” er kun én på Jorden såvel som i Himlen − dette endnu 
mere mystiske og ensomme væsen, parat til at beskytte verden, hvis beskyttelse 
skulle blive nødvendig.

Kilde: Messenger, juli 1921

Et guddommeligt væsen kaldet ”indvieren”, det væsen, som må forblive navnløst. 
Som objektivt menneske er han den mystiske personlighed, der omtales i utallige 
legender i Østen − særligt blandt mystikerne og de, der studerer åndsvidenskab. 
Det er ham, der skifter skikkelse og alligevel altid forbliver den samme. Og det er 
også ham, der er overhoved for den åndelige magt over alle indviede mestre i hele 
verden. Han er den ”navnløse”, der har mange navne, og alligevel er hans navne 
og selve hans væsen ukendte. Han er ”indvieren” kaldet ”det store offer”. Siddende 
ved tærskelen til lyset, ser han ind i det inde fra mørkets cirkel, som han ikke vil 
overskride. Han vil heller ikke forlade sin post før denne livscyklus’ sidste dag. Han 
har intet tilbage at lære hverken på denne Jord eller i Himlen. Han vil gerne vise 
vejen til frihedens og lysets region, hvorfra han selv er en frivillig landflygtig. Han 
har ofret sig selv for menneskehedens skyld, selvom kun nogle få udvalgte kan få 
gavn af det store offer.

Kilde: The Secret Doctrine, I, 228, 229 – H.P. Blavatsky
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VULCAN

Mesteren Vulcan er en af de mestre, der benytter engelske legemer. En af dem er 
Sir Thomas More, som skrev Utopia. Han blev henrettet af Henrik d. VIII. Han fik 
navnet Vulcan tidligt i den 5. rodrace.

Kilde: Adyar Bulletin, december 1913 – Annie Besant

Vulcan var sir Thomas More.

Kilde: Messenger, juli 1921
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VYASA

Herren Gautama Buddhas første fremtræden som den 4. rodraces bodhisattva i 
Indien. Han var sandsynligvis den Vyasa, der samlede vedaerne, og som derfor til 
forskel fra de mange andre Vyasaer kaldes Veda-Vyasa.



64

ZARATHUSTRA eller ZOROASTER

Herren Gautama Buddhas 3. genkomst 
som den 4. rodraces bodhisattva i 
Persien, hvor han benyttede ilden som 
symbol på sandheden.



65



66

www.visdomsnettet.dk


