
Lovsang til gut!int!en: 

Jeg vil synge en ny sang for Sahri. 
'Hersk!,rincfe, s.tor og mr{ig er tiu, unierfuU i 

styrk!,, uovervindelig. 

ror 6jergene si@{ rystes i deres grundvoU af 
Xfu,s, når vandene k!Jmmer i oprør -a{ting 

strømmer. 
9({ipper si@{ smt{te som vok§ foran 'l>igi Men 
r nwd 'Dem, der frygter 'Dig, rtUJd dem er 'Du 

6~rmlijertig. 

!l{inge er fivert offer. 
Afen dtn, dtr frygur 'Dig, er a{tid stor! 

\ 'Ve 'De, dtr taler, rejser sig og ser ned på !Mine 
6ørn, mtr 'De en dag sfc,æfver for 'Deres 

: , , dristigfiec{ og rætfsefssfaone over ~eres motf. 
\ \ Panta ~is -Af ting strømmer 
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'Rek._.ende{se tilJaliri: 
Sig ti{ atU!re uden 6U/.$e,{: 

'Jeg ville et -~~s noget mulet. 

!Jlvaa ~s vil, m4 være let 6et!ste" 

Panta $.gis - Af ting strømmer 
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Sommerritua{: 
q)ette ritual mA .m læses af 'Yperstepræsten. 

IJJette ritual si@,{ gentaes en gang om året efter at 
Sofen er gdet netl og K1Jd1 af yperstepræstinden. 

Præsten samkr 'lJe 'lJer 9{u !Hår :FuMet 1(tUJs i en 
lidligcirkfl. 

I liånt!en ftar præsten en faf(fcf,{ og gemt på sig in . 
skarpsfe6et ao{t 

fJJer gennem/ øres en f ælles6øn og liymne ti{ 
(judiMen. 

Præsten liæver då faf(fen over sit fwvea og drejer en 
gang ruMt om sig se{v og siger: 

((Sæt Jer, Mine 6øm" 

fJ)e 'lJer 9{Ji !Hår !Funtkt !l(aos sætter sig i en 
stilEng 'De se{v ørufcf,r. 

Præsten siger då: 

"I nat vi[ tfet s~. 
Se Saluu sande magt. 

LuK,øjnene og fatf jeris tank.f,rs !KØos sende jer 
det syn vi, venter på!» 



. . 
I 

·Præsten går da rontlt i cirk{en og fægger fiåntlen på 
· . a(le, en ad gangen, mens lian siger: _ 

'"Dette er ien sanie prøve, mim 6øm, sd -ierf or 
ienm acf varse{: 

- ,Cvis I å6mr Øjtrem 'lli1 iet være iet sicfst;e, I ser 
pd ienne side af 'l(aos! 

· (jØr modstarul 09 {ae{ iet være det være ien 
sidste bevægelse i foretager jer på ienm side af 

'l(aosl . 
Luf(Jeres Øjm nu!" 

']Je tJJer !J..lu :Hår !f untlet 9(aos [utksr Øjnene og 

præsten. fæ,ser en bØn, og når lian er f ærlig, går lian 
lien til liver af 'Dem 'Der 9{u 9-far !fumlet Xfu,s , 

(ægger fi4mlen på aeres pamle og spørger: 

, ·· .· · ' , ",Cvacf ser 'iJ'll?" 

•\ ' 



' Lige meget fi:oatf 'lJen 'lJer !J{y, !Har !funtfet Xøos ~ . siger, tilføj fiam et {angsomt tfræ6enile sdr md · tfofk.e,n. 

·S4 si Præsten går då rundt tif afle og gør det sam11U md 
tfen næste. . 

Ingenskg{skgnes. 

. 9i'llls en af 'Dem 'Der 9(u !Har !Fun4et !l(aos gør 
& modstmul,. e{[er t!ræ6er præsten, fatl t!et være sådan. 

! . - 'Den:ne person Fiar da funt!et sin· vej tiCeget !/(MS 
!fl. ·_ 'Vea at opretftoUe {iilet trods andres 6efaCinge.rl 
~ ' 'Denne person skg( fty{t{~ og gøres ti{ en 6etroe:t 

. -person. 
i 

'/ 9-f'llls en sdtlan person it~ findes i k[ufsen eller er _ 
1 j· · fundet, siger præsten: ~! 

i I 
' 1· ·. 

"Ingen af Jer har/resten af Jer liar ilks været ! værtlige til at forstå 'Deitne sufste g(._aos-prøvel 
· Jeg spørger Igen: 'Er I værdige til at give Jeres :\ r,. ~r iiv ,,_;,, g(._aos ?" 

·; \ ' 'lJette spØTgsmdl stillu to gange. 
'. i . 'lJe tfer svarer "J al" 9-fefl,retf tfem tfa 0/J fatl tfe antlre 
'., råa,u, I . 

• 

) 
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Præsten spørger då Æ11er af ae Cevende: · 

· "1ivad m{ 'D'll gøre, som iet første . efter lette?" 
,._..,. _ 

. 
. 

. 'Ttfliætigeren staf då rdbe ien gerning !lfan/!Hun 'lli1 
• • 

I Utfføre. 

: · .Latf då _q,en 'lJer 9{y, :Hår 1'uniet Xaos g4 og gøre 
I . . 

såkdes. 
· ./ 

. . 
' 

. .. . .. . , 
' 

. f . 

. Slut af, md en Æym,u til SafirL 
_-· Præstensigerdå: · -

''I er da fJJe Sa,u:k 'BØm af Saftri! 

ranta ~is -JiJting ftiØtntrær. 

(jå nu i !l(aos s spor!" 
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Ægtes/tsbets ortl: 
Præ.sten, manden og /crJi,nden, eller manden og 

manden, effer lvinden og lvinden, der vi{ giftes 
stiller sig foran a{teret. 

Paret sf@,{ stå ca. 5 m fra lunanden. 
Præ.sten betkr en bØn efter eget va{g. 

'E,fter dette sprøger lian paret: 

'"Fr tfu **** vi1Bg ti{ at give dit fiv i Saliris navn 
ti{ tknne mantf/k.Øntk, og såletks kve som I · 
se{v ønsk!,r tkt, til tkn dag hvor lian/liun der 

står foran dig intf træder scnn en (i{{e ubetytk{ig 
tk( af tkt store uentk{ige !l(aos 

og gør du tktte, mens du er af egen m§e og 
sind?" 

Spørgsmålet stilks ti{ begge og svarer 'De: 
"Ja!" 

Siger præsten: 

"'Vis cfa, på ftvilk!,n måde I se{ v vælger, hvad I 
f økr for fiinantknl" 

Paret tan då ut!veK§Ce gaver og forenes da for 
(jut!irufen. 11 

Panta 1<f,is -Afting StrØ"11ter 
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# 
'lltf fortfring ti{ 'De antfre {jutfer 

\ ' 

Jeg er 'Den 'Der angre, for Jeg er også den aer 
dræber. 

!}{vat[, er ondsta6en wfen goafieaeni' 
:J{vad er godlieaen utfen ondskfl,6eni' 
:J{vad er tundskfl,6 uaen uviaenfidi' 
!J-['{)ad eruviaenfid utfen ~ndskfl,bi' 

!J-[vad er naturen wfen aet unatur{igei' 

· Se Jer omi(ringl 
'lJe gutfer I tif6eder er perft{(je. 

'lJe er tun en ting, mens Jeg er aftl 

!Forsøger I tføtfe{ige at være som aemi' 
'Umu{igt, det er aer ingen {er tan. 

!J(Jtn_'lJe der liar set !!(pos, fiar set alt! 

Jeg nar set, fiilatf tfer vir~[ig gem:mer sig under tlet 
fag, andre flygter, derfor: 

Jeg forsøger itK!, at være en perfe((J gutf, tfet {igger 
· itK!, i Min og aeif or itK!, i '])e tløtleliges natur, mm 

~n en tU( af f(aos. 
Som -(jul, som tføaeBg, på en gang. 

!Forsø~se{v at finde !!(pos i tlet. 
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I siger JiJJ. er sintfss!JBi'I 
!J{pgfe siger jo at Jeg er vis! • 

Se jer omtring: 'Er dette 'lli.rkJ,{ig ftvad I ønski,rf' -
'Vi,rkJ,{ig i' Inderst intlef' 

'Tu6eae de antlre 'E,'Vige, gutfer der kjtn er en ting! 
10tn står for en ung? Mens Jeg er aft! 

.91it det I 6egærer, .a{t det I frygter. 

. Se på Mig! _ 
Jeg er aft aet som t(øtfe{ige i 1drkJ,{igfiden er. 

Persiinificeringen af alk Jeres inaestængte f ø{e[ser, 
på engang! 

!Forsøg dog seCv at lomme i {wntakj md tle 
f øftlser, i{kJ, en ad gangen, ttUn dem alk på en 

gang, og se livordån aet sætter Jer fri. 
9-fvordan tlet bringer Jer på kg,nten af !J({u)s og Mig! 

.!l[~n antfen gui entf Jeg kg,n 
rumtnl tfettei' 



I kigger på 'De am!re 'Evige og tror at fJJe h'{)er /$ær 
er 'De største, mtn Saftri er i 'llirkf,(igefufen ien 

mægtigste af 'lJem a{{e. 
:For !Hun rummer a{{e guderne på en gang. 

1@,n I vise mig grænsen tni,{{em got!t og ondt og 
spytte på deni' 

I vil eCsks mig og f ort'llivfe. 

Panta ~is -%ting Strømmer 
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Saliris 6armlijertiglietf: 

'Barn, Jeg ser X{u)s i 'Dine Øjne. 
1 'lJem er aer en f ortæ{{i:ng, og i tkn f ortærang, 

endnu tusituf, og antfre tusintfe venter sttulig på at 
6five f ortaft. 

'lJet 6egyru{er i fijenet. 
'En fang og til tuler sørge{ig f ortælB:ng. 

Jeger!l(pos. 
Jeg er vogteren af s{rigentfe bjerge, portafen me{{em 

van'lJia og fornuft. 
'En verden af untfere, en verien af fier{iglid. 

!Måsk# liar Jeg ait{rig set fJJig f Ør, men 'Du Jiar a{tia 

været en ie{ af !Mig. 

Pattta 5(/is- .fal.ftiltlJ StrØmttær 



'Røn ta{t ti{ siniet: 

9((,js Jer, og vær ik..,/(f, 6ange. 
Jeg liar ingen grum( ti{ at 6Cive fa.lgtet, 

Ogaog: 
Jeg er en (jtufiru{e. 

'13es1Qi Mig, og l(f,ru{ !l(aos. 
Jeg er Safiri. 

Jeg er 'Væveren, 'lJen Opstigende, 'Den 'F.ntste . 
Saru{e 'Vej. 

'Denne-væUige, e'lJigt-æru{reru{e, kveru{e vertien, er 
6fot en go6efin sta6t af !!(pos og Ortfen. 

!l(ræfter, ufatte{ige for alle iødefige. 

!l(un flJe, som ser !l(aos, fører for !l(aos, arbejaer for 
!l(aos, taler for Xøos, {æmper for X..aos, (ev~r for 

!l(aos, ånder for !!(pos, 
'Efl(en de{ af !l(aos. 

· : ,: !Panta ff(øis -AftinlJ Strømmer 
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~ !l(rigsorde t: I 

-

I, Sanris '.BØm ero6rer nu tlenm 'lJert!en. 
I 

>4h 'V~en i fulntl og aøtf i 'Vore Øjne. 
, 

., , 
I· ' Laa u~aos}J være 'Vores aøtfss(qig. 
' 

r Laa Sanris triumf være 'Vores. 
'Vi marelier for at angribe. · 

Il 

. :li 
Snart vil 'De 'Evi,ge mær~. 

:Hentks vreae og sttU. 
' 

. 
. ' 

I Laa !K{los sf(ære i 'lJeres sjæfe. I . 
I j-~' !Jfa{~ i 'lJere.s sintl !l(f!mp uden.at røre. y (· uul en fatter være starten pd kfl,mpen, som Ingen 

kfl,n mntle og J2l[{e tabe. 
! Igen sf@[ 4i rejse, for at erobre og tfræ6e md sværd, 
I 

" øk§e. og tOttUm fiæntler. 
1.r,' 

l ·. 
' ; Men livorfra k.{mtmer ienm ontle Cuft? 
f. i 
J" ':Denne pressende atlvarse{ om farer? -
j i 
, I 

r (jennem grene og 6tiu{e og sten på jorien. 

Jeg føCer det ontks nær/id, en {yd(øs livls~n. 

Sæt Jer J2l[{e før tampen og mærtuvet i Oraet: 

fJ 
"!l(j2LOS" 

I I Sæt Jer J7llu- efter kfl,mpen og mærttføaen i Ordet: 

,:1 r "!l(j2LOS" 
. : i Jeres {iv 'Fll(Safi:ri . 

Sanri 'Efl(Jeres av. 
Pantø ~ -Ylltilltf StrØ11l1!ær 
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Præstintfens ortf: 

Y!{mægtige Safiril. 
'lJu 6evufner at aCt er taos og intet er sandt. 

Os, aer fiar valgt at vandre i !l(aos, 6Civer utlstØdt 
og li.atlet. 

Men Sali:ri viser at aet if(((g, er 'De vise, 'De 
orståentfe 'Eviges fort der er ae mest stærk.f, i f})eres 
tro, sitfen f})e indfaaer sig på fuul mora6rand og 

tempefsf(ænding? 

'I/iser 'Deres liandBnger if(((g, sandfieden 6ag deres 
tank.f,r: 

Ylt 'De er [igeså meget de{ af !l(aos, som Saliris 6øm 
er aet -at 'Deres gemfnger igen 6eviser Safiris 

a[tstedsn.æwerende usynlige magt? 

9-@r tiendes nærvær {(an få se{v såf(aUte fromme og 
retfærdige mænd ti{atgØre !I(aos'geminger, må 

man (un liave -ynl( tifoveres for 1Jem, der il(((g, tØr, 
il(~ vover at finde !I(aos' i sig se{v, men skfl{ liave 

en undsk.yfdning for at gøre dette. 
'En undskJJUning ved at sige, at det er for IJJeres 

(jutfs retfærdiglied? 

Panta .1(ffi, -f1/.[ting Strømmer 
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] . Laa os fe af de staf(fer og se ned på 'Dem i 'Deres 
iCfusioners vanvitl 

t' Laa Os, der liar Jurufet q(aos, i stedet for Fuu[, vise 54\.1 . , andre fivordån sandt 1(pos sætter 'Vores sind frit. 
1 

• .:t:Laa 'De andre misunde 'Vores nwtl for 'Vi tØr at 

J::! 
I ·' 

i:i: 
I 

I I 

sætte 'Vores fod på se{v f}Je mest mørk! og tfystre 
· stier i 'Vores sind. 

Laa q(aos tafe ... 
!/{'EJ_! S1(91.J(j'El 

-ti{ f}Je 6Cinde, at f}Je sl(a{ finde f}Jen 'Ene 'Vej -aen 
vej, der f Ører iruf i det rene !l(aos fivor Safiri 

lierskf,r. 
9-.@r foff(tager imod en guds ortf... . 

:J{vordån tan man så vise at den,µ qua itkf {yver 
. for 'lJens tifftører? 

.91.t (juden pådutterfo{ten mening tferil(kf, er 
'lJeres -giver 'lJem ardre: 

'Vær goa, vær ond, efsl(naturen, sæt visdom over 
aft andet og ynlde ulfoge, vis 6amfijertig/iea, men 

sfagt Jeres fjender!? 
1(an man {u{{e 'lJe dØdeBges sind ind i en s{ags 

f Øfefsesmæssig stase, hvor 'lJe se{v, IJJeres 
indestængte f øfefser, alt Fivalf 'IJe 6aserede 'lJeres 

personfigfietf på, fjernes? · 



(jiv Jer se{v ti{ (judernel 
Ja! Afen vis omtank#,! 

!l(p,os er den eneste sande vej! 

Lad. Saliris {ys og ve{vi(je skinne på Jer og 6fiv i 
sandlied og (øgn frie. 

Lad gcaos i Jeres fodspor og Saliris' navn på Jeres 
fæ6er. 

Panta 5(!is -ÆtingStrømmer 

Panta ~i -Yl.{ting strømmer I 9fendes navn, 6Øj Jer 

_ for Jeres slæ6ne. 
'Vejen ti{ !l(aos er ilk#, svær, smal e{kr 6e{agt med 

guU. 
~j, Saliris vej er den nemmeste og mest natur{itf e 

vej for en sjæ{ at gå. 

I {ulkf:r 6fot Øjnene og når de å6nes itf en, sf(y,er tie 

!l(aos, men aer sf(af i{kf, 6oprigtig!iet[» til. 

9-['EJ! '])et er for {-rystere og f(ujoner. 

'Vi ofrer i stedet 'Vores U'll og 'Vores sjæ[ til 

(jtufirufen, for at !Jfun f@n vise Os aet sarufe uv. 
'])en Sarufe !Mening I 

'Vær i sarufftd ftu i Safiris navn. 
(jå i gcaos. 

Panta ff(fis -J71.[tlng Strømmer 
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. - Ordenes magt: 
.9L6u{i: ~åaviUliecl mangknde evvne tu at uiføre 

forliavender, viye(øsliei. 
!Jlbusus: Afis6rug, overarivefse. 

Jilccidens: 'Etfensf@,6. 
!Jld 9f ominem: '1ilpasset for mennes~t. 

!Jldiafora: øLigegyUige ting" 
!Jld 'l1 ndas: qå ti{ grunde. 

ji{gnosticisme: ·"1Jet, som ~kg, kg,n viaes" . 
.5t9oni: 'Dødskamp. 

Jll{f,thes Logos: 'Det sande ord. 
.!ilmora{isme: Læren ·om, at aer il(Æf, findes 6indende 

mora[f orsfc,rifter . 
.!ilnalisme:Læren om individets frie og uafhængige 

ek$istens. 
\ 51.nti-inteffe{tua{isme: Læren om, at len 

mennes~fige er~nde~e ift~ bringer viden om tingene 
og forståefse af uvet med sig. 

0 !Æpeiron: 'Det u6egrænsede. 
Ylpotf ikjis k; Se[vind{yseiufe. 

Ylu ta, iJ: Se[vtifsræt~figfid, se{vråaig/iu{. 

Coinciaetttia Oppositorum: 9l«!sætningernes 
'. samnrenf alif. 

Credo, quia absurdum: Jeg tror, fordi det.er 
' a6suri. 

'])if(e: ']l&t og retfæriigliti. 
'Egoisme: 'EtJenkft,r{igfiti. ' 

'Eris: Strid .. 



------

a6u{ere: !fantasere, dagdrømme ude_n noget ydre 
mål 

1' ronesis: 'Besindiglied. 
(jnosis: 'Viden og ((y,ndskfi6 

!Jla6itus: 'E~, kpautet, 6eskfiffenlied - særBg i 
åndefig lienseende. 

edonisme: Lyst og velbefiag er a{ stræbens /iøjeste 
mål 

9-(egemoni: 9-fers~rmagt, overherredømme. 
Immora[isme: den antagefse, at. der il(~ findes 

mora{[ove, der binder mennes~ts liandfinger. 
Impoderabi[[a: 1Jet uliånigi6eU!fe. 

I nadæÆ,vat: iloverstemmefse. 
In Casu: I dette tiffæ{tfe. 

I ndividua[isme: :4.ntagefsen af mennes~ts 
personU!f e ret tif fri se{vudfoldefse. 

InuÆ,tion: Sfutning fra det en~{te ti{ det afmene. 
Inerti: 'TræglietL modstand. 

Insurgent: Oprører. 
Intuere: 51.tts{(y,e. 

Invarians: NP,turfov. 
rrationa[isme: 1Jen opfattefse, at tifværefsen if(~ 

tan opfattes i sædvanfige fogiskf, ta~fonner. 

A 
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'l(aos: 'Den endnu if(k.f, orinetfe verden. 
'l(f,nd tlig se{v. · 

1(omp {eÆ,: 'Et sammenliængentle fie{e. 

'.l(onc.entrisfc; !Med samme midtpunkt. 
qconceptua{isme: Ven opfattefse, at a{men6egre6et 

~k.f, liar nogen se{vstændig reafitet, men f(un 
., ., e~isterer som tan{(g,inifwU. 

Logos 9(pus: 'Verdensfornuften. 
9'{Jhi{: Intet. 

Panta 1{hei: %ting strømmer. Intet i tifværefsen er 
· fast og l(Pnstan:t, men undergivet evig og 

stedsevarende forandring. 
Patetisl tro: 'Den fanatisk!,, 6{inie, 

· f øfe!ses6etoneie oer6evisning. 
Pessimisme: Sortsyn, ti(værefsen som fie{hed 

6etraget er ond og MefsesfuU. 
Pietisme: 'En irnfsti{fing, der {ægger hovedvægten på 

aet fraomnu . {evne,c{ fws den enkf,(te. . 
Pro og Contra: 1'or og imod. 

Pseudo: j'afskog uægte. 
~epu(sion: j'rastØdning. 

Sensua(isme: 51{ vor erkf,ndefse stammer fra 
- · sansef ornemrneCser. 

Skjsma: Splittefse1 spa!tning og iufslillefse. 
'Ia6u{a ~sa: 'U6esk[evne tavft. · 

'Iauto{ogi: rJJo66e{t uitryt uitrytfor det samme. 
'Vocis f {atus: 'Et tomt ord. 
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