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Fra Talks With a Class

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

De færreste ved, at den impuls, der udløste stiftelsen af den spiritistiske bevægelse 
kom fra den Hvide Loge. Impulsen gik fra mestrene gennem udvalgte indviede og 
disciple fra den atlantiske rodrace, og det er det, der gav bevægelsen dens specielle 
karakter. Nogen har måske også hørt om Yucatanbroderskabet i Mexico. Det er en 
meget usædvanlig gruppe esoterikere, som fortsatte med at inkarnere i atlantiske 
legemer med det formål at forsøge at bevare den atlantiske rodraces esoteriske 
udviklingsmetoder.

Lavere psykisme
Broderskabet spillede en vigtig rolle i menneskehedens udvikling i forbindelse med 
den 4. rodrace (den atlantiske rodrace). Broderskabets metoder består i – ligesom 
den 4. rodraces metoder dengang – at udvikle menneskeheden gennem det, der nu 
kaldes “lavere psykisme”, dvs. gennem en række håndgribelige fysiske fænomener, 
der beviser, at de skjulte verdener er en realitet. Det er formålet med metoderne 
– både dengang og nu.
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Højere psykisme
Det viste sig imidlertid at metoderne, efter at være praktiseret i længere tid, resulte-
rede i en materialisering af religionen. De troende begyndte at interessere sig for fæ-
nomener i stedet for åndelighed, og de forsøgte at bevise det åndelige på grundlag 
af det materielle. Derfor besluttede man at opgive metoderne, undtagen for de, 
som metoderne egnede sig til, mens den 5. rodrace (nutidens mennesketype) blev 
udviklet ad den smallere men sikrere vej, hvor kundskab og indsigt skal opbygges 
parallelt med udviklingen af den mentale natur i modsætning til den astrale eller 
følelsesmæssige, der var udviklingsområdet på Atlantis. Nutidens menneskehed 
skal passere gennem intellektet til intuitionen eller – som den nogle gange kaldes 
– “højere psykisme”.

Den spiritistiske bevægelse
Efterhånden bevægede den 5. rodraces mest frem-
skredne medlemmer (naturvidenskabens forskere) 
sig uheldigvis ind i stadig dybere materialisme, 
og den materialistiske viden udviklede sig langt 
hurtigere end den sociale samvittighed og moral-
ske holdning. Derfor blev det nødvendigt at grund-
lægge en bevægelse, som kunne appellere til 
materialistisk indstillede mennesker og give dem 
håndgribelige fysiske beviser på eksistensen af det 
metafysiske område og af de usynlige verdener.

Den spiritistiske bevægelse blev derfor stiftet, og 
den skabte stor opmærksomhed i den vestlige 
verden ved at give seancer og demonstrationer 
af metafysiske kræfter, som kunne opleves og 
erkendes fysisk. Det skete ved at lade usynlige 
kræfter vippe med fysiske genstande som borde, 
stole eller hvad der var til stede i lokalet. Senere 
manifesterede man stemmer, som kunne høres 
med det fysiske øre. Og endnu senere skabte man 
det, der kaldes materialiseringer.
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Materialiseringerne bestod i, at mennesker, som enten midlertidigt (sovende) eller 
permanent (afdøde) havde forladt den fysiske krop, og derfor nu var levende til 
stede i deres astrallegeme, tog stof fra æterlegemet og endda fra den faste fysiske 
krop fra mediet og seancens deltagere. Stoffet indbyggede de i deres egen natur, 
og fortætningen medførte, at de blev synlige for almindelige mennesker, som så 
dem som tågeagtige skikkelser.

Sibyller og vestalinder
På trods af metodens mange ulemper var det den eneste mulige, og den blev derfor 
benyttet i et forsøg på at afværge den katastrofale udbredelse af den materialistiske 
naturvidenskab, som fik voksende anerkendelse i de nationer, der på det tidspunkt 
prægede det intellektuelle liv i verden. Yucatanbroderskabet, som var velkendt med 
de ældgamle metoder, fik lederskabet i denne redningsaktion.

Det er nødvendigt at de sensitive medier trænes meget omhyggeligt, for et medie, 
der er uden træning og uden viden om, hvad der foregår, er ude af stand til at 
beskytte sig. Det er vigtigt, at mediet selv vælger de, der må bruge dets fysisk-
æteriske legeme. Tidligere blev medierne beskyttet af indviede præster i templerne. 
I nutiden kender man medierne fra de gamle religioner, hvor de bl.a. omtales som 
sibyller og vestalinder. De blev omhyggeligt beskyttet mod kontakt med den ydre 
verden, og kun særligt udvalgte mennesker kunne komme i kontakt med dem.

Manglende beskyttelse i nutiden
Men når disse sensitive mennesker inkarnerer i en periode med esoterisk uvidenhed 
og udsættes for alle nutidens energimæssige påvirkninger og vanskeligheder, bliver 
de almindelige medier, som ikke er i stand til at beskytte sig. De er åbne for enhver 
påvirkning fra den astrale verden og de æteriske energier fra den fysiske verdens 
elektromagnetiske område. Det resulterede i, at de hovedsagelig kom i forbindelse 
med afdøde, der tilhørte den mindre udviklede del af menneskeheden, dvs. masserne 
af gennemsnitsmennesker, der holder til på astralplanets lavere underplaner.
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Selvom nogle af Yucatanbrødrene omsorgsfuldt vogtede deres egne udvalgte 
disciple for at formidle en højere lære via dem, var der alligevel mange medier, som 
praktisk talt fungerede alene. Der var enkelte undtagelser, hvor venligtsindede dis-
karnerede mennesker følte sig tiltrukket af mediernes gode egenskaber, og i nogen 
grad forsøgte at beskyttede dem mod negative påvirkninger fra astralverdenens 
uvidende beboere.

Materialisering
Materialisering er ikke så almindelig nu 
som før i tiden, hvor mange af medierne 
(“guiderne”) var nordamerikanske india-
nere. Materialisering var et udbredt fæ-
nomen i de tidlige udviklingsfaser. Ud-
viklingen begyndte derfor i Nordamerika, 
hvor der fandtes egnede mennesker til 
opgaven, og adskillige amerikanske indi-
anere fungerede som “vejledere” for de 
første medier. De fik mange forskellige 
navne – eksempelvis “Solstråle”. Når de 
materialiserede sig, antog de ofte deres 
egen form – ofte i en barneskikkelse. 
Derefter kom der en fase, hvor andre 
– ikke indianere, men folk af samme 
type – materialiserede sig. Deres 
kommunikationer viste imidlertid, at 
de var uudviklede og uvidende. På 
trods af deres primitive meddelelser, 
var de ofte blandet med vigtige bud-
skaber, for de kom fra medlemmer af 
Yucatanbroderskabet eller endda – ved 
enkelte lejligheder – direkte fra den 
Hvide Loge.

Spiritismens betydning
Spiritismens virkelige og vigtige betydning skyl-
des, at den gav håndgribelige beviser på, at 
mennesket lever videre efter den fysiske død. Det 
gav mennesker som Sir William Crookes1 (billedet 
tv.) mulighed for i sit laboratorium, og ved hjælp 
af omhyggelige naturvidenskabelige metoder, at 
føre afgørende beviser for, at der findes andre 
bevidsthedstilstande og livsformer end den fy-
siske. Man kan læse hans optegnelser og se 
hvilken utrolig videnskabelig skarpsindighed han 
lagde for dagen i sine undersøgelser, hvordan 
han opfandt en særlig form for lys, sådan at de 
materialiserede legemer ikke blev nedbrudt af 
almindeligt lys, hvordan han opfandt en metode 
til vejning af den materialiserede form osv.

1 Sir William Crookes (1832-1919) var britisk kemiker og fysiker ved Royal College of Che-
mistry, London. I 1870 besluttede han, at naturvidenskaben havde en pligt til at studere 
overnaturlige fænomener i forbindelse med spiritisme.
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Metoderne er senere blevet brugt af italienske og franske forskere, som oprindelig 
var materialistisk orienterede, men som derefter blev spiritistisk interesserede. De 
kalder sig ikke spiritister. De synes ikke om betegnelsen. Men de har offentliggjort 
deres rapporter i fuldt omfang. Det er forskere som Rochas og Richet i Frankrig, 
begge stærkt inspireret af åndsvidenskab. I Italien kan nævnes Lombroso, der 
præsterede en overraskende række beviser.

Naturvidenskaben lukker øjnene
Forskerne gav den naturvidenskabelige 
verden de beviser, den havde brug for. 
Men det kræver naturligvis, at deres 
forskning respekteres og deres eks-
perimenter undersøges – men det afvi-
ser naturvidenskaben på trods af, at na-
turvidenskabens forskere selv sværger 
på, at det er uvidenskabeligt at afvise 
uden undersøgelse. Videnskabernes 
Selskab afviser stadig at anerkende 
Crookes’ forskning. Han var oven i kø-
bet tæt på at miste sit medlemskab af 
Videnskabernes Selskab, hvor han blev 
betegnet som overtroisk og med til-
bøjelighed til illegitime spekulationer. 
Han nedskrev imidlertid alle sine bevi-
ser og understregede til det sidste un-
dersøgelsernes gyldighed. Sir Oliver 
Lodge2 (billedet tv.) har i nogen grad 
fulgt i Crookes’ fodspor.

Fysisk bevis på metafysiske forhold
Spiritismen fulgte de retningslinjer, der var 
planlagt, og den var til stor nytte dengang. 
På en måde er den det stadig, for den re-
præsenterer den eneste form for fysisk be-
vis på metafysiske forhold, og beviserne 
er uafhængige af spørgsmål om moralsk 
værdi eller åndelige udvikling.

Enhver der bruger de spiritistiske metoder 
kan få adgang til disse beviser, og mange 
forskere har gjort det. Sir Oliver Lodge er 
som sagt én af dem. Han har udgivet en 
bog med titlen Raymond, hvori han om-
taler og fører bevis på kontakt til sin egen 
afdøde søn, der blev dræbt på slagmarken 
under Første Verdenskrig.

2 Sir Oliver Joseph Lodge (1851-1940) var britisk fysiker og forfatter.
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