
 

 

 

 

De teosofiske bevægelser i Danmark og 

deres historie i årene 1975 - 2000 
af Hardy Bennis 

 

Den Evige Visdom har gennem tiderne haft mange navne: Teosofi, læren om det guddommelige, 

den Esoteriske Lære, den Tidløse Visdom, den Hemmelige Lære, den Guddommelige Plan, den 

Hermetiske Filosofi, Guptavidya, den Hellige Visdom o. fl. 

 

I denne artikel vil jeg beskrive hvordan visdommen udmøntede sig i Danmark, i en organisation, i 

en bestemt tidsperiode.  Det sker ud fra personlige erfaringer, sådan som den ad skæbnens 

uransagelige veje kom ind i mit liv. Når jeg bruger jeg-formen, er det ikke korrekt, idet min 

livspartner gennem 54 år, Marion, kom til at præge vores fælles indsats i de teosofiske bevægelser i 

Danmark gennem mere end 30 år. Når jeg skal beskrive dette meget begivenhedsrige liv vi fik 

sammen, bliver det ud fra konkrete hændelser og fra en mere esoterisk dvs. skjult beskrivelse, idet 

min livspartner Marion fra barnsben var udrustet med en lang række psykiske evner, som gennem 

årene udviklede sig på forskellige måder. Marion afviste altid når hun blev betegnet som clairvoyant, 

hun opfattede kun sig selv som redskab for sin sjæl. Den clairvoyante evne, var kun en mindre del 

af hendes udrustning. 

 

Jeg vil godt her bruge lidt spalteplads på at beskrive, hvor meget det betyder, at have en partner som  

har psykiske evner. Uden denne hjælp, havde vi aldrig klaret at løse, hvad der blev vores livsopgave!  

Men lad os kort se på emnet clairvoyance og psykiske evner generelt. Når man læser om de 

teosofiske pionerer og deres kamp for at grundlægge den Evige Visdom her på det fysiske plan, så 

var der altid involveret personer med psykiske evner, og her taler vi om evner på et højt niveau. Det 

er helt åbenbart, at kommunikationen med medlemmer af den indre verdensstyrelse, og deres 

mange medarbejdere, kræver højpsykiske evner. Langt de fleste af de teosofiske pionerer havde, 

eller fik udviklet psykiske evner. Her åbner vi op for en verden, som er lige så forskellig som 

kunstneriske evner er hos mennesker, nogle er gode til at male, forme og udtrykke sig i forskellige 

materialer og medier, fx komponister og udøvende musikere.  De fleste kommer ikke ud over 

stadiet at blive habile kunstnere, kun meget sjældent fremstår et kunstnerisk geni. Den mere 

esoteriske forklaring, skal findes i hvor mange liv man har trænet og udviklet et talent, som til sidst 

udvikler sig til den geniale kunstner, dette gælder alle kunstneriske retninger. Det samme gælder 

psykiske evner, som er lige så forskellige, som der er kunstneriske retninger. Men det er også vigtigt, 

at vi bliver klar over, at det er vores sjæl, som har det langsigtede mål, med vores inkarnationer, og 

som forbereder os til disse nøgleinkarnationer, hvor man evt. skal gøre brug af psykiske evner, men 

potentielt har vi alle disse evner latent i os. 

 

 

I Alice A. Baileys forfatterskab er der gennem den tibetanske mester videregivet en særdeles 

spændende afdækning af de indre processer, som gør det muligt bedre at forstå udviklingen de  

sidste 500 år. Vi får af vide at det åndelige hierarki holder et særligt stort møde hvert hundrede år og 

at mødet i år 1400 var af særlig betydning, fordi mestrene kunne registrere de tiltagende energier for 

den kommende vandbærer-tidsalder. Man besluttede at bruge de næste hundrede år på at planlægge 

en strategi for manifestationen af den nye tid. Der blev indledt en specieltræning af disciple og 

indviede, som kunne indvarsle den nye tids fødsel. 

I tiden mellem år 1400 og 1500 inkarnerede en lang række personer, som tilsammen kom til at 

skabe det der går under fællesbetegnelsen Renæssancen. Det skete især i Europa, og medførte, at en 



bølge af nytænkere inden for kunst, filosofi, religion, naturvidenskab og politik viste sig på 

verdensscenen. 

 

Det Nyplatoniske Akademi blev oprettet i 1459 i Firenze i Italien af lægen og esoterikeren Marsilio 

Finico (1433 – 1499). Det skete i samarbejde med det metafysiske geni Giovanni Pico della 

Mirandola (1463 – 1494), og det skabte  en slags ”sneboldeffekt” op gennem Europa. I .England 

fremstod geniet Francis Bacon.  Geniale kunstnere dukkede op: Raphael (1483 – 1520), Leonardo 

da Vinci (1452 – 1519), Donatello (1366- 1466) og Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) – blot 

for at nævne nogle få. Dette skal også ses i sammenhæng med Italiens strålekvaliteter, ( 6. stråle på 

sjælsaspektet og 4. stråle, kunstens stråle på personligheden), som netop fremmer sådanne store 

kunstneriske genier. 

 

På det religiøse område var bl.a. Martin Luther (1483 – 1546), Ulrich Zwingli (1484 – 1531), Jean 

Calvin (1509 – 1564) m.fl. med til at modificere og afslutte den katolske kirkes enevældige magt i 

Europa. 

 

Renæssancen frembragte utallige nyskabelser indenfor f.eks. bogtrykkerkunsten hvor Johann 

Gutenberg, var med til at bryde adelens bogmonopol. I Italien skete den første organisering af 

bankvæsenet af bl.a. Cosimo de Medici (1389 – 1464) som  brugte store summer på kunst, kultur, 

humanisme og filosofi. Opdagelsesrejsende som Christoffer Columbus (1451 – 1506), Vasco da 

Gama,  Marco Polo o.fl. opdagede ukendte verdensdele og kulturer. 

 

Musikken gennemgik en rivende udvikling, og store komponister skabte værker, der påvirkede 

menneskesindet både emotionelt og mentalt, så de blev bedre redskaber i hierarkiets tjeneste, med at 

højne og forfine følelser og tankesind, - først hos fyrster og de adelige, som støttede og sponserede 

disse tonernes genier. Senere bredte musikken sig til middelklassen, og i dag er den hvermandseje. 

 

Herefter begyndte den teknologiske tidsalder for alvor. Lyset begyndte for alvor at sprede sig – ikke 

mindst i kraft af Thomas Edisons opfindelse af den elektriske pære og det elektriske geni Nikola 

Teslas mange banebrydende opfindelser, bl.a. Telegrafen og Radioen. 

 

En af de informationer som er skænket os gennem disse esoteriske kanaler er, at hierarkiet i sidste 

fjerdedel af hvert århundrede, gør en særlig indsats for at fremme evolutionen, på forskellige måder. 

Historikere vil uden tvivl finde belæg for denne påstand. Hvis vi går nogle få århundreder tilbage, 

fx fra 1775 – 1800, så blev kampen for frihed i nyere tid startet med den franske revolution, og i 

Amerika blev i samme periode vedtaget forfatningen med meget vidtgående friheder, slaveriet blev 

ophævet, hvilket spredte sig til det meste af verdenen.  I perioden 1875 – 1900, blev den Evige 

Visdoms frø sået i en verden, hvor videnskaben og den ortodokse kirke havde magten, dette skete 

især gennem den teosofiske bevægelse, med de teosofiske pionerer i spidsen. Frøet blev sået og 

ganske langsomt er det ved at spire og presser på for at slå rod. 

 I Danmark,  i perioden 1975 – 2000 voksede flere græsrodsbevægelser op som havde mange navne 

og udtryk: Astrologien, Yoga, Healing, guruer kom til landet og andre mere spirituelle rørelser greb 

om sig, tanker og bøger om emner som reinkarnation og karma, den indre Verdensstyrelse, 

energiernes verden, udtrykt i videnskaben om de syv stråler blev vidt udbredt og en strøm af 

litteratur, både lokalt og især fra USA og England så dagens lys. 

 

Det teosofiske Samfunds danske sektion (TS), kom til i Danmark i 1918. Efter flere årtiers 

dvaletilstand i Danmark, bl.a. pga. 2. verdenskrig, blev en ny ledelse valgt i 1976 og de iværksatte 

flere initiativer, for bringe at liv i den gamle bevægelse. Det kom ikke til at foregå uden kamp og 

stridigheder. Denne ”nye” ledelse, kom til at bestå af en lang række teosoffer, som havde haft 

ledelsen i årtier - også jeg - denne artikels forfatter som blev valgt til leder. 

Det varede ikke længe, så begyndte karismatiske og stærke personligheder, at gøre krav på den 



organisatoriske og spirituelle magt. 

Det kom til et opgør i 1978, hvor flere blev ekskluderet på en ekstraordinær generalforsamling.  

Efterfølgende forsøgte en gruppe af ortodokse teosoffer, at vinde magt og indflydelse i TS. Denne 

situation krævede handling, hvis en reform af bevægelsen skulle gennemføres. 

 

1975 - 2000 
 

Jeg vil her gå tilbage til 1968, hvor vi, Marion og jeg, var involveret i den spiritistiske bevægelse. 

Den sidste dag vi deltog, var i Danielskirken, den største spiritistkirke i Danmark, hvor jeg skulle 

holde foredrag og Marion sad sammen med mediet oppe ved alteret. En lysende skikkelse viste sig 

for de to medier og med en håndbevægelse, viste skikkelsen Marion og jeg udgangsdøren. Det var 

mesteren DK, som viste os det næste skridt vi skulle tage. De store indviede bruger ikke mange ord 

og forklaringer, når de giver et vink, men vi var ikke i tvivl om, hvad meningen var, vi meldte os 

ind i Teosofisk Samfund. Jeg er helt klar over, at en sådan påstand, vil få nogle esoterikere til 

at ”rynke” panden, men det ændrer ikke, hvad som skete, og når jeg ser tilbage, kan jeg godt forstå 

dette valg, Marion var den eneste i TS som havde psykiske evner af en vis karat, og jeg havde visse 

organisatoriske evner, samt at vi dannede et stærkt partnerskab, i kraft af vores kærlighed og tillid til 

hinanden. Vores ”svendeprøve” var de 5 år i den spiritistiske bevægelse. 

 

Vi blev hurtigt klar over, at det var en hendøende bevægelse vi var kommet ind i, men vi tog fat 

godt hjulpet af spirituelle impulser. 

Nu begyndte en intensiv periode med studier af den traditionelle teosofi, men det varede ikke længe, 

før vi blev inspireret til at tage nogle emner op som skulle berige og udvide den traditionelle 

teosofiske lære. 

 

Den gamle klassiske teosofi som den fremkom via H.P.Blavatsky og hendes efterfølgere, især Annie 

Besant og C.W.Leadbeater, m.fl. skulle udbygges sammen med Bailey-litteraturen, med mesteren  

Djhwal Khul, også kaldet tibetaneren, som den indre mentor. De skulle danne en helhed. 

Der var især tre emner vi blev inspireret til at formidle til en større kreds. Dette gjorde vi med 

udgivelsen af 3 små bøger; Teosofiens Veje, en enkel indføring i teosofien, De syv stråler, som blev 

en megasucces og en enkel indføring i Reinkarnation og Karma, et af de vigtigste emner i den 

esoteriske lære. 

 

Disse tre emner blev vores udgangspunkt for det videre arbejde. Men vi manglede kompetente 

lærerkræfter og skrivende talenter. Vores bønner blev snart hørt, og en ung mand Søren Hauge blev 

ført til os og udviklede sig på få år til en kapacitet og er det stadigvæk. Niels Brønsted meldte sig 

også under ”fanerne” og sammen udviklede vi den teosofiske skole og de teosofiske sommerskoler. 

Vi introducerede teosofien på de kommunale aftenskoler på landsplan, og de blev en megasucces, 

og bragte teosofien til mange tusinde. Senere i perioden stødte Erik og Thora Ansvang til og bidrog 

med deres store indsats, så vi sammen dannede en stærk ledelse. 

 

Et problem begyndte at vise sig, det internationale hovedkvarter i Adyar, Indien, blev inddraget via 

ortodokse teosoffer her i landet og flere andre sektioner i Europa, som krævede, at vi skulle holde 

Baileyteosofien væk fra foredrag og artikler i vores blad Teosofia. Dette ville vi ikke acceptere, og 

konflikten spidsede til. 

 

Jeg vil her fortælle en hændelse som fik den dybeste betydning for denne strid. I 1980 fik Marion et 

alarmerende indre budskab: Hun skulle øjeblikkelig ringe til Børge Søgaard i Hjørring, han var 

biskop i Liberal Katolske Kirke, en kirke stiftet af teosoffer, Børge var ligeledes leder af den 

esoteriske skole i DK. Hans kone Gerda Søgaard var øverste frimurer i Co-frimureriet ( et teosofisk 

frimureri for både mænd og kvinder). Marion ringede og fik forbindelse med Gerda: ”Gerda, du må 

øjeblikkelig kalde Børge til telefonen, det gælder liv og død!!” - Børge kom til telefonen, og Marion 



beklagede, at hun havde ulejliget ham: Kære Børge, jeg har fået besked på kalde dig til telefonen, 

men jeg ved ikke hvorfor? 

Kort efter ringede Gerda: Børge har fået et chok og er gået i seng! Da han kom ud i garagen, var 

hans bil faldet ned efter at have været klodset op pga. en reparation, og han ville være dræbt, hvis 

du ikke havde ringet! 

Ni år efter i august 1989, ringede Gerda til Marion: Fordi du reddede Børges liv i sin tid, vil jeg 

bryde mit tavshedsløfte og fortælle jer, at Børge og jeg har været til et møde med udsendinge fra det 

teosofiske hovedkvarter, som har planlagt at fyre hele hovedbestyrelsen og indsætte de ”gamle” 

teosoffer, og alt af værdi skulle beslaglægges. 

 

Denne advarsel gjorde, at vi indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling, med 3 punkter på 

dagsordenen: 

Bryde med det internationale Samfund (TS) og stifte Teosofisk Forening, samt en fond som skulle 

eje alt af værdi. Den 18. august 1989 blev det vedtaget med 99 % stemmer. Ovenstående dramatiske 

episode, viser med al tydelighed, at en højere styrelse, havde forudset denne udvikling. Under hele 

forløbet af disse dramatiske dage inden og under generalforsamlingen, skete flere uforklarlige ting, 

som bekræftede, at vi havde handlet rigtigt. Dette brud med det internationale TS, gav genlyd i hele 

den teosofiske verden, og afslørede en dyb utilfredshed med den autoritære styreform TS blev ledet 

på. Derefter fulgte 2 retssager, som vi begge vandt og siden udviklede teosofisk forening sig med 

rekordfart, til vi nåede 1200 medlemmer i år 2000. Der er skrevet flere afhandlinger, både 

herhjemme og i udlandet om den dybere årsag til denne udvikling i de teosofiske bevægelser i DK. 

 

Den interne magtkamp i Teosofisk Forening 
 

Den tidligere internationale præsident John Coats (1973-1980), fortalte på en sommerskole på 

Grundtvig Højskole i 1978, at TS overalt bestod af viljestærke personligheder, og derfor fandt han 

det meget vanskeligt at være leder af denne organisation, og dette var nok den dybere forklaring på, 

at TS på verdensplan havde været igennem så mange stridigheder. På sit besøg i Danmark havde 

han valgt sommerskolens tema, ”Together differentlig” (sammen forskellige). Det måtte vi også 

erkende, ofte meget smerteligt, at de forskellige medarbejdere virkelig repræsenterede forskellige 

stråletyper på godt og ondt! 

 

Det kom især frem, da vi havde meddelt i 2001, at vi genopstillede ikke mere, når jeg skriver vi, er 

det fordi Marion i en periode havde været leder af TS. Nu meldte flere grupper sig på banen, parate 

til at overtage foreningen, med alle dens værdier, der var blevet skabt de sidste 25 år, en ejendom på 

Frederiksberg, et bibliotek, et forlag og en stor medarbejder stab. 

 

Det gik så vidt, at en gruppe ledende bestyrelsesmedlemmer, var på nippet til at kuppe sig til hele 

TF, men det blev afværget ved en meget håndfast og resolut aktion. Derefter blev der genskabt 

demokratiske forhold i foreningen, og gode og dedikerede medarbejdere kører i dag Teosofisk 

Forening og dens budskab videre.   

 

Et lille indblik i en discipels ”indre” arbejde! 
 

Gennem alle årene 1976 – 2001, arbejdede Marion flere timer dagligt, med at hjælpe mennesker 

med mangeartede problemer, og er nok den enkeltperson som har skaffet flest medlemmer i og med 

at hun kunne hjælpe så mange  mennesker med deres dybeste problemer og ikke mindst årsagerne 

til dem. I 2005 fik hun diagnosen Alzheimer, og efter nogle svære år døde hun i 2009, dybt savnet 

af mange mennesker og ikke mindst undertegnede. I hele sit voksenliv, viste Marion hvad kærlighed 

til sine medmennesker, parret med psykiske evner kan formå! ”Bagsiden” af hendes arbejde var 

desværre en udbredt jalousi og misundelse, som hun selvfølgelig registrerede. Når man er åben for 



de  ”højere” impulser, er man også åben for de ”lavere”! 

 

 

 

 

 

 

                    Marion og Hardy Bennis på sommerskolen på Salling Ungdomsskole 1995 

 

 

 

Gennem årene fik jeg et indblik, hvordan et menneske med psykiske evner fungerer. Når hun var 

sammen med mennesker, eller pr. telefon, ”så” hun ”bag” den ydre person, med alle de svagheder 

og fejl, vi alle har, dette registrerede mange sensitive, og reagerede, enten med at ”lukke” det 

psykologiske ”rullegardin” ned, eller de åbnede sig, når de ønskede  hjælp. Det var interessant at 

observere, at de enten var bange for, at hun skulle ”se” noget de forsøgte at skjule, eller i tillid 

åbnede sig. Jeg forstår godt, at så få mennesker har højpsykiske evner, for det stiller utroligt høje 

krav om tolerance og sand kærlighed til sine medmennesker. Der var ikke den last, som hun ikke 

havde forståelse for, hun dømte aldrig sine medmennesker, dette gjorde at dybt indtryk på mig og 

gav mig en dyb kærlighed og ærbødighed for hende. Der er en masse mystik og fejlagtige 

opfattelser af, hvad psykiske evner egentlig er!  For det første kræver det en grundlæggende 

kærlighed, forståelse og tolerance overfor sine medmennesker. Dernæst er det en udvikling som 

varer hele livet foruden, at man har en disponering og sensitivitet med fra tidligere liv, det kan f.eks. 

være, at man i andre kulturer har dyrket meditation gennem årtier. Hvis det bliver vurderet fra de 

indre planer og de lærere, som følger et menneske gennem de mange liv, at man skal gennem en 

avanceret okkult meditation, så viser en lærer sig enten fysisk eller fra de indre planer, som guider 

en gennem disse processer. Det er ikke noget man lærer på et 14-dages kursus! 



Er det meningen at man skal have et gennembrud i denne inkarnation, sker der en række del-

indvielser, som forbereder mennesket til at kunne tåle en kraftig energipåvirkning, uden at bryde 

sammen. Der bliver på et tidspunkt implanteret et æterisk modtagerapparat, så man kan modtage  

impulser og budskaber fra de astrale- og mentaleplan. Samtidig bliver man om natten instrueret i  

hvordan man ”tænder og slukker” for apparatet, så man ikke belaster fysik og psyke for  meget. 

Ligeledes bliver ”indbygget” en ”mekanisme”, som sætter visse rammer for ens virke, så man ikke 

røber okkulte hemmeligheder, eller ting som klienterne ikke er modne til at høre! 

 

Den vigtigste åbenbaring fandt sted da hun var 31 år, (1964), idet hun efter en sen aftenmeditation, 

fik vist to hænder som holdt den Hellige Gral. Hun fik telepatisk besked på at tage gralen og holde 

den over sit hoved, og næste dag fortalte hun mig, at det var som hun skulle brænde op. Denne 

begivenhed ændrede hende fundamentalt og gjorde hende til en Gralstjenerinde resten af 

inkarnationen, og gav hende adgang til sine medmenneskers sjælsaspekt. (Gralen er det arketypiske 

symbol på Sjælen.) 

 

På et tidligt tidspunkt blev Marion stillet overfor et valg: Enten skulle hun forsøge at skjule sine 

psykiske evner, eller træde åbent frem med dem, med alt hvad det medførte af negative tanker og 

misundelse, hun valgte, at bruge sine evner psykisk og psykologisk for at hjælpe sine 

medmennesker, hvilket blev til flere tusinde i årenes løb! 

Nu startede et livslangt forløb, hvor hun om natten blev intensivt undervist. Der skete også en 

specialisering, ikke to clairvoyante er ens udrustet. I Marions tilfælde, skete specialiseringen ved at 

hun fik adgang til optegnelserne om det enkelte menneskes tidligere liv, dette blev så perfektioneret, 

at hun så dette, lige så klart som  hun så på et menneskes fysiske fremtræden. Hele denne udvikling 

gik kraftigt ud over hendes fysiske syn, og gjorde, at når hun var sammen med mange mennesker,  

brugte hun ofte sit åndelige syn til at genkende mennesker, hun f.eks. havde talt med i telefonen, til 

stor forundring for mange. Den auriske udstråling vi alle har, var for hende en sikker vej til 

genkendelse. 

 

Et af de specialer som Marion var udrustet med;  hun kunne se i auraen, om det var en verdenstjener 

eller ej, et særligt  symbol viste sig og samtidig viste styrken af dette symbol, hvor aktiv 

vedkommende var. 

  

Gennem årene opstod  ofte dybt okkulte spørgsmål,  spørgsmål som ikke var at finde i litteraturen, -  

det kunne  f.eks. være: Hvem er den nye leder af 7. stråle? - svaret var: Den engelske Mester. Eller 

hvilke lande har skiftet stråleopbygning siden 2. verdenskrig, også her kom overraskende og logiske 

svar! En evne hun brugte når det var påkrævet, var at være ude af kroppen, og usynligt tilstede, til 

f.eks. møder, hvor der blev planlagt intriger og skadelige hændelser, det var også den direkte årsag 

til at, vi altid vidste, hvad vi kunne forvente af anslag og negative ting, til stor undren for de 

involverede! 

 

En utrolig hjælp i det esoteriske arbejde med medarbejdere og andre! 

 

Da hun skulle vælges til generalsekretær i TS i 1982, havde vi nedsat et stemmeudvalg, med bl.a. 

nogle af vores ”såkaldte” fjender. Da valget var overstået, blev resultatet ringet til Marion, de 

meldte at hun havde ikke fået stemmer nok til at blive valgt!! Hvorpå hun sagde: ”I har ikke talt den 

kasse med stemmestedler, som står under bordet til venstre for dig? Kort efter ringede telefonen, og 

meget undskyldende, blev meddelt, at det var korrekt at der manglede en kasse, og at nu var 

resultatet, at det var Marion der var valgt med stort flertal! 

Anslag fra modstandskræfterne, var også noget hun blev konfronteret med allerede i barndommen, 

og dette tiltog, efter vi blev ledere af de teosofiske bevægelser. Det var ofte uhyggeligt at være 

vidne til, men beskyttelsen og advarslerne var altid nærværende. 

 



Utallige er de indre oplevelser, møder og samtaler hun havde i årenes løb, på de indre planer,  med 

store indviede, kendte og ukendte, navne og identiteter vil ikke blive nævnt. 

  Det var en usædvanlig stor oplevelse at mødes, også privat med Geoffrey Hodson og hans hustru 

Sandra, den store devaforsker, de var på et ugelangt seminar i København i 1971. Ved en bestemt 

lejlighed, hviskede Geoffrey til Sandra: Her er fremtidens ledere, idet han pegede på Marion og jeg! 

Som årene gik blev jeg klar over, at Marion på de indre planer, var den spirituelle leder af Teosofisk 

Forening, hvilket jeg er den første til at erkende, men nogen nok bestride, men det er et punkt  jeg 

aldrig har berørt offentligt, og slet ikke hende selv! 

Et af de mere okkulte aspekter af hendes arbejde, var hendes forbindelse og samarbejde med deva- 

evolutionen, noget som selv jeg aldrig blev delagtiggjort i! 

 

Når jeg ser tilbage, forekommer det mig lysende klart, at vores liv og opgave med de teosofiske 

bevægelser, var skæbnebestemt. Utallige hændelser kunne ikke være ”faldet på plads”, uden at det 

var bestemt længe før  vi inkarnerede, hvilket Marion også har bekræftet ved flere lejligheder. 

 

Det er svært at bedømme, om den Evige Visdom har slået rod her i den fysiske verden! I nogle 

lande, er det delvist lykkes. Det er meget interessant at de lande som har 2. stråle på deres 

sjælsprincip, USA, England og Danmark, har der været en udbredt interesse for spirituelle 

spørgsmål. I perioden 1975 – 2000 og derefter, er fremkommet her i Danmark og i udlandet en 

række dygtige foredragsholdere, forfattere og medarbejdere, som har nedfældet deres viden og 

erfaringer i en opsummering af de impulser, som denne periode skabte: 

 

Af disse kan nævnes nogle fa: 

Alice A. Bailey, 24 bøger på dansk, Esoterisk Center Forlag, 1982 – 2004 

H.P.Blavatsky, Den Hemmelige Lære, 4 bind, Strubes Forlag 

Søren Hauges hovedværk: ”Levende Visdom” 750 sider, Forlaget Lemuel Books 

Niels Brønsted: ”Livets indre dimensioner” bind 1-3, Soul Publishing forlag 

Ove von Spaeth: En afhandling i 5 bind om mysteriet Moses, Reitzel forlag 

Henrik Krog Nielsen: Den esoteriske Platon, Forlaget Levende Visdom. 

Erik Ansvang og Thora Mollerup: Pyramidegåder & Tempelmysterier og Guder, Gudinder & Gude- 

                                                        mennesker, Lemuel Books 

Etableringen af VisdomsNettet på Internettet med Erik Ansvang og Thora Mollerup som de 

drivende kræfter. Nettet er et af mest magtfulde medier til at formidle den esoteriske læres mange 

delemner. Her finder man utallige artikler og E-bøger bl.a. E-bogen: 

Introduktion til ”Den Esoteriske Lære” af Hardy Bennis. 

I Norge har Sigmund Eie etableret ”Visdomsportalen” i tæt samarbejde med VisdomsNettet i 

Danmark. 

Det skal dog påpeges at ovennævnte er udtryk for forfatternes egen fortolkning af den Evige 

Visdom, og kræver at den enkelte bruger sin egen skelneevne, uden hvilken vi ikke udvikler os! 

 

 

Som et lille koriosum, kan også nævnes, at en af de sidegevinster, som fulgte med det nære 

samarbejde med Marion, var, at hun i relation til de mange medarbejdere vi havde gennem årene, 

foruden vores familierelationer, genkendte dem fra tidligere liv, i andre civilisationer, som nære 

venner, eller allierede, hvor vi sammen forsøgte at kæmpe for lyset, med større og mindre held, 

også vore såkaldte modstandere. Hele dette blandede scenarie, var en del af den viden, som hun 

skulle forholde sig til i samarbejds- og familierelationer, - ofte en tung byrde, som mennesker der 

ønsker sig psykiske evner, ikke kender konsekvensen af! Disse dramaer langt tilbage i tiden, er 

beskrevet i visse romaner, af sensitive forfattere, som har opfanget akashiske optegnelser,  med 

større og mindre nøjagtighed! 

 

Denne lille afhandling om en periode i dette lille land, hvor den evige Visdoms blev forsøgt at slå 



rod i en meget materialistisk tid,  iblandet nogle informationer hvad der lå ”bag” de ydre forløb! 

 

Det nye årtusinde viser med alt tydelighed, at enorme omvæltninger hastigt er på vej på alle livets 

områder. Kampen mellem lysets og mørkets kræfter spidser til. Marion fik gentagne gange en vision 

om fremtiden: Hun fik vist det samme billede, gang på gang: ”Enorme menneskemængder væltede 

sig frem mod afgrunden med bøjede hoveder,  blinde og døve for de advarsler, som nogle få lysende 

skikkelser forsøgte at råbe til  menneskene, men advarslerne var ofte forgæves.” Det var ligesom 

Lemmingerne der styrtede sig ud over afgrunden i et masseselvmord! 

 

Med de bøger og initiativer som er nævnt ovenfor, er lagt et grundlag for fremtidens verdenstjenere, 

som igen er lagt på det fundament som de teosofiske pionerer med H.P.Blavatsky i spidsen og Alice 

A. Bailey-litteraturen har skænket verden. 

Kampen for lyset og den Evige Visdoms udbredelse er ikke slut med denne inkarnation, kampen går 

videre i de kommende liv, hvor vi mødes igen, for at fortsætte hvor vi slap! 

 

MÅ MESTRENE VELSIGNELSE VÆRE MED DEN NYE TIDS FAKKELBÆRERE 

 

 

 

 

 

 

 

 


