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Opprinnelsen til den 
hemmelige lære
De syv prinsippene er hentet fra herme-
tismen, som er en av de viktigste pila-
rene i Vestens esoteriske eller hemme-
lige tradisjon. Den hermetiske læren 
stammer fra Det gamle Egypt. Læren 
ble første gang formulert av presteska-
pet i pyramidenes hjemland, der den 
ble formidlet i templer og mysteriesko-
ler. Selve navnet på læren kommer fra 
Hermes, den greske guden for visdom 
og kunnskap. Greske filosofer, prester 
og mystikere dro til Egypt og mottok 
undervisning i den hemmelige kunnska-
pen, og det var dem som oppkalte læren 
etter sin egen visdomsgud. I Antikkens 
Grekenland ble hermetisme lært bort i 
lukkede visdomsskoler og mysteriekul-
ter, blant annet i Eleusis-mysteriene 
utenfor Athen. Opp gjennom Europas 
historie har det blitt undervist i herme-
tisme i hemmelige Ordensselskaper og 
mysterieskoler. Fortsatt bruker vi ordet 
hermetikk om noe som er innelukket og 
skjult for den ytre verden. 

Den hemmelige lære
7 nøkler til evig visdom

Av Lars Sunnanå 

De syv prinsippene i 
«Kybalion» er essensielle 
punkter hentet fra den 
hermetiske lære. De gir 
innsikt i lovene som gjelder 
for menneskelivet og hele 

den skapte verden. 
Ved å studere og praktisere 
prinsippene i ditt eget liv, 
kan du skape lykke og posi-
tiv utvikling for deg selv og 

omgivelsene. 

Den esoteriske læren om 
universet og menneskets liv kan 
oppsummeres i syv prinsipper. ↓
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De syv prinsipper
I 1912 ble den lille boken «Kybalion» 
utgitt. «Kybalion» har blitt omtalt som 
den mest betydningsfulle esoteriske 
boken publisert i USA på 1900-tallet. 
Forfatterne kalte seg «Tre Innviede» og 
var anonyme. Med utgangspunkt i den 
hermetiske læren presenterer og forkla-
rer «Kybalion» de syv universelle prin-
sipper for mennesket, livet og verden. 
På forrige side ser du de syv hermetiske 
prinsippene. Oversikten er hentet fra 
den norske utgaven av «Kybalion», som 
ble utgitt nå i høst. 

Dette er overordnete prinsipper som 
gjelder på alle plan og nivåer. De er 
virksomme både i universets skapelse 
og i menneskenes hverdagsliv. Nedenfor 
vil vi kort gå gjennom de syv prinsip-
pene og komme inn på noen praktiske 
konsekvenser av dem.

1. Alt er bevissthet
Det første prinsippet sier at «alt er 
bevissthet, universet er ånd». Ifølge 

hermetismen er altså den materielle 
verden ikke så håndfast og konkret 
som det våre sanseinntrykk får oss til å 
tro. Gjennom de fysiske sanseorganene 
oppfatter vi mennesker et materielt og 
fysisk univers. Dette er den verden vi 
må forholde oss til, mens vi lever her på 
Jorden. Men dette bildet er ikke hele 
sannheten. Går vi dypere, vil vi se at i 
bunn og grunn er det materielle univer-
set en rent mental skapelse, bygget opp 
av bevissthet. 

Hermetismen sier at hvert mennes-
kes bevissthet er som en celle i denne 
gigantiske, kosmiske bevisstheten. 
Gjennom en spirituell utvikling er det 
mulig for oss å åpne for innholdet i det 
totale bevissthetsfeltet som vi alle er en 
integrert del av. Dette er tanker vi gjen-
finner i alle spirituelle tradisjoner, selv 
om ordene og uttrykkene som brukes 
er forskjellige. Også Paulus skriver om 
den guddommelige helheten som vi er 
en del av: «For i Ham er det vi lever og 
beveger oss og er til.» (Ap.gj. 17.28.)

Hermetismens første prinsipp om at 
alt er bevissthet forklarer oversanselige 
fenomener som tankeoverføring og tele-
kinese, altså evnen til å flytte på ting selv 
om man ikke er fysisk i kontakt med 
dem. De egyptiske prestene hadde stor 
kunnskap om dette prinsippet og brukte 
magiske ritualer og andre metoder for å 
påvirke forhold i omgivelsene. 

Siden verden består av bevissthet, 
og vår individuelle bevissthet er en 
integrert del av den totale bevissthe-
ten, kan vi være viktige bidragsytere 
i utviklingen. Med vårt eget sinn kan 
vi sende impulser og påvirke det felles 
bevissthetsfeltet. I dette arbeidet brukes 
teknikker som positiv tenkning, affir-
masjoner og visualiseringer. Ved å 
benytte deg av slike teknikker, vil du 
se at dører kan åpnes og muligheter 
dukker opp!

De syv prinsippene stammer fra undervisningen i Det gamle Egypts mysterieskoler. På bildet ser vi pyramidene på Gizaplatået like 
utenfor Kairo. Ifølge Vestens esoteriske tradisjon var ikke Giza-pyramidene gravkamre, men Egypts viktigste mysterieskole. Pyramidenes 
indre kamre ble brukt til Innvielser. 
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Alt er en refleksjon av alt annet. Til venstre ser vi et menneskeøye, og til høyre en illus-
trasjon av hele det observerbare universet med vårt solsystem i midten. Midtpartiet er 
zoomet inn og forstørret, men ellers er bildet realistisk. Et menneskeøye er et bilde på 
kroppen → sjelen → solsystemet → Melkeveien → vår galaksehop → universet. I hvert 
menneskeøye møter du en liten kopi av hele Kosmos.

2. Makrokosmos gjenspeiles 
i Mikrokosmos
I følge dette prinsippet er det en intim 
forbindelse mellom alle plan og nivåer 
i Kosmos. Det som skjer i den fysiske 
verden er en gjenspeiling av prosesser 
i de åndelige eller oversanselige verde-
ner. Oppbyggingen av Kosmos kan 
sammenlignes med russiske dukker, 
der én dukke står inni en annen, og 
når man åpner denne finner man en 
ny dukke, og så videre nesten i det 
uendelige. 

Det er slik universet ble skapt. I 
oppstarten ble det dannet en gjenspei-
ling eller kopi av en første, opprinnelig 
ur-tilstand. Så ble denne kopiert opp 
i stadige variasjoner og i et ufattelig 
stort antall, men alt det skapte er fort-
satt varianter av de samme, innledende 
faktorene.

Forhold og faktorer i det fysiske 
universet kan derfor ha usynlige, men 
tette forbindelser seg imellom. Hvis 
man bare finner de riktige referan-
sepunktene, kan man se paralleller 
mellom de forskjellige systemene eller 
forholdene. 

Dette prinsippet kommer til uttrykk i 
mange alternative behandlingsmetoder, 
som fotsone-terapi, øre-akupunktur og 
iris-diagnostikk. Her ses den enkelte 
kroppsdelen som en kopi av hele krop-
pen, og så har man funnet frem til 
referansepunkter som kan brukes i 
behandling av sykdommer.  

----------

Astrologi tar også utgangspunkt i læren 
om Makro- og Mikrokosmos, fordi den 
ser på hvert menneske som en miniatyr-
kopi av hele solsystemet. Her er mennes-
ket et Mikrokosmos, mens solsystemet 
er Makrokosmos. Hvis for eksempel 
planeten Saturn sto i 90 graders vinkel 
til Venus i det øyeblikket du ble født, 
vil denne faktoren kunne spores også i 
ditt indre, psykologiske liv. 

Spådomssystemer som I Ching og 
Tarot fungerer etter samme prinsip-
pet. Ut fra hermetismens første prin-
sipp, som sier at alt består av bevisst-
het, er det mulig å skape et indre og 
psykisk bånd til brikkene eller kortene. 
Tarotkortene vil da kunne innta rollen 
som Mikrokosmos og gjenspeile 
forhold i livet ditt, som i dette tilfellet 
er Makrokosmos.

3. Alt er vibrasjoner
Vitenskapen forteller oss at både 
elementærpartiklene som verden er 
oppbygget av, sanseinntrykkene og 
tankene våre, alt er i sin essens vibra-
torisk. Det er energifrekvenser med 
forskjellig svingningshastighet. 

Også de oversanselige verdener består 
av vibrasjoner, og ut fra denne kunnska-
pen har hermetismen utviklet praktiske 
teknikker og metoder for å knytte seg 
opp til disse verdenene. Like tiltrekker 
like er et sentralt punkt her. Vi må sette 
oss i vibratorisk samklang med det vi 
søker kontakt med. Det kan gjøres gjen-
nom blant annet meditasjoner, bønn og 
ritualer, der man søker å heve følelsene 
og tankene til et høyt nivå. Slik kan 
man nærme seg den spirituelle verden. 

Dette prinsippet ligger til grunn 
for all psykologisk og spirituell utvik-
ling. Man skal transmutere eller heve 
sine lavere vibrasjoner høyere opp på 
skalaen. Vibrasjonsprinsippet gjelder 
også i mellommenneskelige forhold i 
hverdagen, der vi lett kan merke om vi 
står i vibratorisk samklang med andre 
mennesker. Noen har vi «god kjemi» 
med, andre ikke.  

4. Alt har polaritet
Før skapelsen av universet fantes det 
en opprinnelig enhet, der alt var ett. 
Så kom en impuls som sendte skaper-
verket ut i manifestasjon. Vitenskapen 
beskriver dette som «Big Bang». Ifølge 
esoterisk filosofi ble det først skapt et 
opprinnelig motsetningspar. Det er Lys 

og Mørke, eller Positivt og Negativt. Vi 
finner den samme tanken i taoisme, som 
sier at Yang og Yin utgjør Tao. 

Ut fra samspillet mellom de to polene 
i det første, opprinnelige motsetnings-
paret veves hele den skapte verden. Alt 
som senere har blitt skapt står derfor 
alltid i et parforhold, der det er en indre 
forbindelse mellom de to polene.

Det kinesiske Tao-symbolet. Yin (svart) 
og Yang (hvit) utgjør Tao.

Innsikt i polaritetsprinsippet kan brukes 
til å skape en balansert personlighet, for 
også i vårt indre er det et stadig samspill 
mellom motsatte egenskaper. Det er to 
poler som står mot hverandre, men på 
samme tid danner de et hele og utfyller 
hverandre. Vi består alle av både Lys og 
Mørke, og motsatte følelser står ofte i 
konflikt. Som regel ønsker vi alle å være 
positive, kjærlige og gode, men allikevel 
må vi erkjenne at til tider kommer våre 
mørkere sider frem. 
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Hermetismen sier at for å få herre-
dømme over et negativt karaktertrekk 
eller en uønsket følelse, skal du ikke 
heftig og hardnakket bekjempe den. I 
stedet skal du fremelske den motsatte 
egenskapen. Ikke forsøk å undertrykke 
frykt og engstelse hvis du opplever dette, 
fokuser heller på mot og fryktløshet. 
Du skal ikke forbanne mørket, men 
tenne et lys. 

Dessuten skal vi ikke ta sikte på å 
eliminere våre såkalt negative eller 
mørke sider. Noen ganger nytter det 
ikke bare å være snill og god, og da må 
vi kanskje bruke aggresjon og sinne. Vi 
må kunne bruke begge de to polene, 
kunsten er å ha kontroll over dem. Man 
kan trene seg opp til å styre de indre 
egenskapene, i stedet for å bli styrt av 
dem. 

I livet er det samspillet mellom 
motsatte polariteter som gir dynamikk 
og fremdrift. En stein ute på et jorde 
er i fullkommen balanse, men hvem 
vil være stein gjennom hele livet? Vi 

skal ikke sky motsetninger, konflikter 
og utfordringer, men heller se dem som 
muligheter til vekst og utvikling. 

5. Rytme
Alt i livet har sin egen innebygde rytme, 
og alt beveger seg i sykluser. I livet følges 
nedturer av oppturer, og omvendt. Dette 
er en universell livslov som gjelder for 
alt og alle. Når fremgangen ebber ut og 
tilbakegang slår inn, kan du forsøke å 
ta det med stoisk ro i stedet for at nega-
tive tanker får overtak. En forståelse 
av rytmeprinsippet gir livsvisdom som 
kan hjelpe deg gjennom tunge perioder. 
Kanskje er problemene du nå møter en 
forberedelse til fremtidig oppgang? 

Også på dette området er astrologi 
et godt redskap, fordi et såkalt trans-
itt-horoskop eller årshoroskop kan gi 
et godt overblikk over situasjonen. 
Gjennom å studere planetenes sykluser 
på himmelen, vil du få innsikt i hvilke 
sykluser som spiller inn i ditt eget liv 
for tiden. Slik kan du lære å bevege deg 
medstrøms i stedet for motstrøms, og 
du kan harmonisere livet ditt med de 
himmelske syklusene. 

6. Årsak og virkning
Alt som skjer har sine forutgående årsa-
ker, som i sin tur skaper de påfølgende 
virkninger. Dette prinsippet holder 
skaperverket på plass, så å si. Det sikrer 
at tingene ikke skjer tilfeldig og urett-
ferdig, og at utviklingen ikke slår inn 
på feil spor. I den fysiske verden er dette 
selvsagt, der vi lett kan se at alt henger 
sammen i årsak/virknings-kjeder. 

Prinsippet om årsak og virkning gjel-
der også på det åndelige område. Som 
du sår, skal du høste. Vi kjenner dette 
fra læren om reinkarnasjon og karma. 
Her må vi huske at negativ karma ikke 
må ses som en straff fra det guddomme-
lige. I tidligere liv har vi kanskje spilt ut 
umodne karaktertrekk som nå trenger å 
justeres. Noen ganger skjer denne juste-
ringen gjennom harde leksjoner, men 
slik får vi muligheten til å forbedre oss. 
Forresten skyldes ikke alle problemer 
dårlig karma. De harde leksjonene kan 
også være forberedelse til en fremtidig, 
positiv fase. 

Vi mennesker er ikke bare passive 
brikker i livets spill, der vi er helt under-
lagt årsak/virknings-kjeder bortenfor 

vår kontroll. Tvert imot, her er vi 
medspillere. Hvordan vi reagerer på det 
som skjer, har stor betydning for utfal-
let. Gjennom våre frie valg og hand-
linger skaper vi vår fremtidige karma.   

7. Alt har sine maskuline 
og feminine sider
Som for alle de andre hermetiske prin-
sippene gjelder kjønnsprinsippet på 
samtlige nivåer, fra skapelsen av verden 
til vårt vanlige hverdagsliv. Overalt og 
på alle nivåer har vi en aktiv kraft som 
levendegjør, og en mottakende kraft 
som opprettholder det hele. Den aktive 
kraften kalles maskulin, og den motta-
kende kraften kalles feminin. Hvis en 
av de to faktorene skulle prøve å skape 
noe alene blir det sterilt, men i gjensidig 
samvirke er de fruktbare. 

Dette prinsippet gjelder også på det 
mellommenneskelige plan, og dessu-
ten i hvert menneskes indre. Alle har 
vi våre maskuline og feminine sider. 
Ved å anerkjenne, bevisstgjøre og bruke 
dem, blir vi hele mennesker. I esote-
risk filosofi representerer den rasjonelle 
«dagbevisstheten» det maskuline, mens 
den intuitive «nattbevisstheten» står for 
det feminine. Oppgaven vår er å bringe 
de to i harmonisk balanse, slik at de kan 
stå i et fruktbart samspill. 

Lars Sunnanå driver bokforla-
get Visdomsskolen og nettstedet  
www.visdomsskolen.no

Den greske guden Hermes. Statue i 
Vatikan-museet, Roma. Den hermetiske 
lære er oppkalt etter de gamle grekernes 
guddom for visdom og kunnskap. 
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