




“ Celeb reringen a f den hellige eukaristi er en c ere-
moniel og  sakramenta l metode til a t opvæ kke og 
fremskynde samt frigøre de guddommelige kræ fter 
i enhver livsform.”

Guddommelige ceremonier



Den færdig åndelige eukaristiske bygning.



“ Der er vig tig t, a t hver enkelt person, der er til stede, 
ikke tæ nker på  sig  selv, men a rbejder som en del a f 
en helhed .”

Læren om sakramenterne



– hvordan gør vi, og  hvad  sker der.

“ Må  Herren rense (pande) mig , a t 
jeg  højtidelig t (hjerte) kan ud føre 
hans tjeneste (skuld re)”



“ Jeg vier mit hele væ sen, 
legemer, sjæ l og  ånd   

i Kristi tjeneste”



“ Eng len hilser os og tilbyder sin hjæ lp . Den ser vore 
behov og begynder fra  det yd re a t a rbejde på  a t 
berede os til den kommende tjeneste. Den p røver a t 
eliminere de mørke og misfa rvede områder i vore À-
nere legemer og hjæ lpe os med  en åndeliggørelse 
a f vores personlige bevidsthed .”

Guddommelige ceremonier

– Arbejdet ha r størst effekt, hvis det er baseret på  
en gruppedynamik. I denne p roc es tages der ud -
gangspunkt i det aspekt a f messen, der er et udad-
rettet p raktisk, åndelig t energ ia rbejde.



– I Faderens, +Sønnens og Helligåndens navn



– en renselse a f kirkerummet

Faderen      Sønnen Helligånden

Menneskets konstitution



Den Æteriske Boble

“ ... og  jeg  beder vor himmelske Fader sende sin hel-
lige engel”



 Sprinkling af alter og menighed      Udvidelsen mod øst af englen

– skabelse a f et kommunika tionsnet

” Herren væ re med  jer; og  med  d in 
ånd ”



– gulvet b liver lag t

Boble og gulv

Øst
Bag ved altret

Vest
Menigheden



ConÀteor
– en forberedelse til absolutionen

– en åndelig  p roc es som bringer os i 
ha rmoni med  na turen



– tilrøgningen fortsæ tter på  det astra le p lan den for-
beredende p roc es, som sta rtede ved  asperges på  
det æ teriske p lan.



Jeg vier min ånd, sjæ l og legeme til Gud Faderen 
Jeg vier min ånd, sjæ l og legeme til Gud Sønnen 
Jeg vier min ånd, sjæ l og legeme til Gud Helligånden



Nord Syd

Feminin/  Maskulin/
Negativ Positiv

 6 3 7 2 1 4 5 

   Orden  Styrke
  Takt  Visdom/  Harmoni
 Hengivenhed  Kærlighed   Kundskab



– “ Herren væ re med  jer; og  med  d in ånd .”



” Et rig tig t levende væ rktøj til b rug for euka ristiens 
magi”

Læren om sakramenterne

– bygningen a f væ gge og tag



Hver sætning udsender et kronblad

Kronbladene følger boblens hinde

Mod slutningen af Introitus

Slutresultatet



– “ Herre, udsend  d in kæ rlighed  over os.”

– Første Kyrie

– Anden Kyrie

– Tredje Kyrie

Hver Kyrie / Christe
skaber en kuppel







– en sang til visdommen









– sta rten på  en ny del



 c eleb ranten hæ ver pa tenen i højde med  sit b ryst



 c eleb ranten hæ ver ka lken til øjenhøjde

– tre hellige rum



“ Jeg forb inder min ånd , sjæ l og  le-
gemer med  d isse offergaver, og  jeg  
beskytter dem i Faderens, Sønnens 

og  Helligåndens navn, Amen.”



 en tredelt funktion:

 “ bed  b rød re!”



– “ Herren væ re med  jer, og  med  d in ånd ”



– den smukke musikform og

– den menta le kra ft c eleb ranten 
mob iliserer,





(1. strå le-eng len, overtager ansva ret 
for bygningen)

(Fæ lles for and re systemer):



hellig



“ ite missa  est”



+velsigne, +antage +god-
kende +legeme  +b lod

                                   



+velsignede





velsignede



hans
han



+ kæ rlighed
+ heng ivenhed

+ opofrelse
+ sind
+ hjerter





+hellig

+levendegøre

+velsigne

+b lod

3. person

+legeme

1. person

+fyldes

2. person



+hellig

+levendegøre

+velsigne

– en lovprisning a f den Anden Person i Treenighe-
den.



+ved  ham.

+med  ham.

+i ham.

+Faderen.

+Helligånden.



- en p raktisk 

- en symbolsk

- en magisk,

Hostien

Pa tenen

Ka lken

Vinen

Vandet



“ Den studerende må ikke g lemme, a t det ikke kun 
er symboler, men a t de på  en bestemt måde hele 
tiden har til formå l a t påvirke de højere legemer hos 
de tilstedevæ rende.”

Læren om sakramenterne

 den lille eleva tion



– pa tenen (vort højere selv) tages frem og aktive-
res

“ Alle de store responderer omgående og ufravige-
lig t på  bønner og påka ldelser, der rettes til dem un-
der tjenesten.”

+forb inder



“ Når symboler benyttes bevidst i en sakramenta l 
p roc es, b liver ordene besjæ let med  levende kra ft, 
og  de store kræ fter bag dem frigøres.”



“ Som tegn på  d it store offer…”

+styrke, 
+fred +velsignelse

“ …ét i d ig , li-
gesom du er ét med  Faderen…”

Host ien  

Host ien  

Host ien  













Amen !

“ Messen opvæ kker guddommen i sin menighed , i 
eng lene, i det omgivende stof, i træ erne, i p lanter-
ne og b lomsterne, i jorden hvor kirken er beliggende 
og i det ma teria le som kirken er bygget a f.”

Guddommelige Ceremonier




