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Trosuppfattning
Allmän för Hermeticismen

Hermeticismen är en samling filosofiska och religiösa trosföreställningar som 
mestadels är baserade på de böcker som sägs vara skrivna av Hermes 
Trismegistos, en vis man och präst i Gamla Egypten, som en del menar är 
samma person som den egyptiska guden Thoth. Hermes Trismegistos ska ha 
skrivit 42 böcker, men de flesta av dem förstördes när biblioteket i 
Alexandria raserades någon gång innan 600-talet e kr. En del hermetister 
ser inte sin tro som en självständig religion, utan räknar sig som till exem-
pel kristna, wicca-troende eller muslimer. Andra menar att hermeticismen 
är grunden som alla andra religioner bygger på. Illuminati, Frimurarna och 
Rosenkorsordens läror har sina rötter i hermeticismen.

Alltet och människan
Enligt hermeticismen består världen av Alltet, eller den ultimata Orsaken, 
Gud. Enligt hermeticismen finns förutom människor också andra varelser 
– till exempel mindre gudar, änglar och elementarandar – i universum. Allt 
och alla i universum är vibrationer i Alltets hjärna. Allt vibrerar, från de mest 
kompakta fysiska partiklar, till mentala tillstånd, till de högsta andliga vibra-
tionerna. Enligt hermeticismen är den enda skillnaden mellan olika 
företeelser – materiella ting, tankar, och själar – frekvensen de vibrerar i. Ju 
högre frekvens, desto ädlare företeelse. Människor kan inte vara helt goda 
eftersom de har en kropp som binder dem till den materiella världen och 
stänger dem ute från högre frekvenser. Det viktigaste för att leva ett riktigt 
liv som hermetist är att vara kreativ och sträva efter att skapa saker, att lämna 
ett andligt arv efter sig – till exempel genom att skriva böcker eller 
filosofera. Det är också varje människas plikt att inte låta sig distraheras från 



sin högre strävan av materiella ting och fysisk njutning.

Livets träd och Sephiroth
Livets träd är en symbol som används för att förstå Guds natur och hur han 
kunde skapa världen ur intet. Kabbalister, judiska mystiker, har byggt ut 
denna symbol till en fullt utvecklad modell av verkligheten, och använder 
trädet som en karta av skapelsen. Kartan består av tio Sephiroth, som binds 
samman av ett träd. Sephiroth (numreringar) är namnet för de tio attribut 
(uppenbarelseformer) som Gud använder för att visa sig i universum. Det 
betyder inte att det är fråga om tio olika gudar, utan tio olika nivåer att 
uppleva Gud på, beroende på hur andligt utvecklad en människa är. Till 
exempel kan Gud uppfattas som manlig, kvinnlig eller anta någon annan 
specifik form men egentligen är Gud en Enhet bortom sådana kategorier. 
Gud skapar ständigt världen genom att visa olika sephiroth. När människor 
gör goda gärningar och är osjälviska visar han sin närvaro, och när 
människor är själviska visar han sin frånvaro. På detta sätt avgör 
människornas handlingar om Gud 
förefaller vara närvarande i världen eller inte. Om det inte fanns en enda god 
människa i världen skulle Gud bli helt gömd och skapelsen skulle upphöra 
att existera.

Hermes Trismegistos och den tredelade kunskapen
Trismegistos betyder “Trefalt Stor” eller “Trefalt störst”, och Hermes 
Trismegistos kallades så eftersom han bemästrade de tre konster som 
hermetister kallar den tredelade universalkunskapen: Alkemi, astrologi och 
teurgi.

Alkemi: I det här fallet betyder inte alkemi att man fysiskt förvandlar bly 
till guld, utan den andliga förvandlingen i att gå från att vara en vanlig ytlig 
människa (symboliserad av bly) till en skicklig andlig mästare (symboliserad 
av guld).
Astrologi: Enligt hermeticismen är planeternas rörelser symboler som kan 
liknas vid tankar eller drömmar i Alltets hjärna. Himlakropparna bestämmer 



inte över människors handlingar, men har inflytande över dem. Astrologi 
innebär uttydandet av vilka dessa influenser är och hur de bör hanteras.
Teurgi: En sorts magi som utövas genom att besvärjaren åkallar gudomliga 
andar (änglar, ärkeänglar, gudar etc). Det slutliga målet med teurgi är att 
uppnå ett högre andligt medvetandetillstånd.

Såsom ovan, så ock nedan
Dessa ord, som cirkulerar i ockulta och magiska kretsar, kommer från 
hermetiska texter. Detta kan syfta på de olika planen i verkligheten: fysisk, 
mentalt och andligt, och innebär att om något inträffar på ett plan, så 
händer det på alla andra plan också. Oftare används det i betydelsen 
mikro- och makrokosmos. Mikrokosmos, den “lilla världen” kan till 
exempel vara den individuella människan och makrokosmos, den “stora 
världen”, universum. Universum och den enskilda människan hänger alltså 
ihop på ett mystiskt sätt, och genom att förstå den enskilda människan kan 
man förstå hela universum. På tarotkortet “magikern” ses ibland en figur 
som pekar uppåt med ena armen och nedåt med andra: det är en avbildning 
av uttrycket “Såsom ovan, så ock nedan”. Det sägs att hela den moderna 
tarotkortleken bygger på Thoths bok, en samling besvärjelser skriven av 
Hermes Trismegistos.

Specifik för Druidorden
Det finns ingen helig skrift för Druidorden och ingen officiell dogm, men 
däremot ett antal trossatser som de flesta druider delar:

Mångfald och tolerans
Druidorden kräver inte någon särskild gudsbild av sina medlemmar och det 
finns bekännande kristna och buddhister såväl som panteister och 
agnostiker i orden. Monoteistiska druider tror på en Gud, Gudinna eller stor 
Ande. Andra är duoteister och tror att God består av två halvor som ofta 
karaktäriseras som Guden och Gudinnan. Polyteistiska druider tror att det 



finns många gudar och gudinnor medan animister och panteister tror att 
det inte finns en personlig Gud, utan att Gudomligheten istället finns i alla 
varelser och föremål i hela världen. Druidorden har en tolerant hållning till 
alla upplevelser av andlighet som olika medlemmar (och andra) har, och firar 
gärna ritualer tillsammas utan att hänga upp sig på detaljer i gudsbilden. Det 
finns vissa drag i druidorden som knyter till en judisk-kristen tradition, till 
exempel förekommer en kopia av förbundsarken i många ritualer. Det alla 
druider har gemensamt är deras syn på att naturen är gudomlig eller helig. 
Varje del av naturen ses som en del av livets stora nät, där ingen varelse är 
överlägsen någon annan. Människor, djur och växter är bara olika, likvärdiga, 
delar av samma helhet. Många druider praktiserar därför radikalt ickevåld, 
och vägrar göra militärtjänst, äta kött osv.

Andevärlden
Druider tror även på att den världen vi ser och upplever inte är den enda 
som finns. Andevärlden är platsen dit vi fördas när vi dör, men som vi också 
kan besöka i drömmar, i meditation, under hypnos eller shamanritualer. En 
uråldrig druidtro är att vi föds på nytt i andevärlden i samma ögonblick som 
vi dör i den här världen och tvärtom i ett evigt kretslopp. Därför fokuserar 
druidbegravningar på tanken att själen just håller på att födas, även om de 
efterlevande inte upplever det så.

Druidens tre mål
Dessa egenskaper ska en druid förhoppningsvis utveckla under sina många 
liv i andevärlden och här:

Visdom: Det finns flera gamla druidsagor som handlar om jakten på visdom. 
Dessa sagor är inte bara sedelärande berättelser, utan är fullspäckade med 
symboler och ledtrådar till mystisk kunskap, och används för detta syfte i 
druidernas lära.
Kreativitet: Detta är centralt eftersom bardkonsten och druidläran går hand 
i hand. Bardernas sånger har i alla tider bevarat och uttryckt druidordens 
hemliga visdom. Druiderna lär också att man inte ska vända sig ifrån 
sinnevärden utan leva i den till fullo genom att njuta av livet och använda 
sina gåvor och talanger.



Kärlek: Detta innebär kärlek till moder natur och alla djur, kärlek till 
freden samt kärlek till skönhet eftersom den lockar fram den inre barden 
och väcker kreativiteten. Det är också kärlek till rättvisa, kärlek till sagor och 
myter och kärlek till det förflutna i form av historieskrivning och bevarande 
av traditioner. Druider älskar sanningen och söker den för att uppnå visdom 
och förståelse. Kärlek till andra människor är helgad, både sexuell kärlek, 
vänskap och samarbete. Framför allt älskar druider livet i sig, i alla dess 
former.

Skördens lag
Druider anser att alla delar av världen intimt hänger ihop, och att varje 
handling får efterverkningar för alla, i förlängningen även oss själva. Denna 
idé finns i många tanketraditioner, till exempel kristen - ”Som ni sår ska ni 
skörda” - och gammalegyptisk. Guden Thoth säger i De Dödas Bok: 
”Sanningen är skördeskäran. Vad som sås – kärlek, vrede eller bitterhet – det 
ska bli ert bröd. En majsplanta är aldrig bättre än sina frön, så låt det du sår 
vara gott”



Ritualer & Konventioner
Alban Arthuan (Arthurs ljus)
Denna högtid infaller vid vintersolståndet och är en viktig ritual bland 
druider. Eftersom man efter denna högtid går mot ljusare tider, firas även 
fruktbarheten här. Man lägger stor vikt vid fruktbarhetsriter. Ett populärt 
sätt att markera detta är att plocka mistel och lägga på altaret. Misteln 
symbolisterar naturens säd och skall återbefrukta landet så att det bär frukt 
ännu ett år.

Beltane
Alla druider firar Beltane den 1 Maj varje år. Denna ritual är ett sätt att 
markera att sommaren nu börjar och att naturen börjar vakna igen. 
Ritualen eller festivalen är också till för att skydda folket från andar av den 
“andra världen”. Vid Beltane är det som minst skillnad mellan den andliga 
världen och den verkliga, därför är det då också ytterst viktigt att markera 
detta och försöka få kontakt med till exempel förfäder. Vid festligheterna och 
ritualerna så tänds oftast stora eldar, sedan får människor och djur 
passera mellan eldarna för att rena sig själva från onda andar.

Sång och poesi
Som druid tar man musik och poesi på stort allvar. Man ser det som ett sätt 
att ge uttryck för det gudomliga inom sig själva. Man ser de gamla kelternas 
barder som verklighetens magiker då de med sin musik och poesi kunde 
trollbinda människor. I dagens druidsamhälle så väljs också ledaren för 
“barderna, skalderna och druiderna” genom en poesitävling.

Totemdjur
Druidordens eubater söker med hjälp av meditation och drömtydning finna 
sitt totemdjur. Inom orden överger man sina kristna namn och tar sig 
istället namnet för det totemdjur man har funnit. Man ser på sitt totemdjur 



med stor respekt då det är ens länk till den andliga världen. Nordiska druider 
har oftast djur som finns i den naturliga nordiska faunan, med vissa 
intressanta undantag...

Amuletter och talismaner
Druider använder sig av talismaner eller amuletter. Man skapar sina egna 
amuletter och laddar dem med skyddsbevärjelser mot sjukdomar eller 
ondsinta krafter. Amuletter och talismaner har olika former beroende på 
vem som har gjort dem, och de kan tillverkas av vitt skilda element, såsom 
ben, trä, sten, fjädrar och så vidare. Nordiska druider ristar ofta in runor eller 
symboler för totemdjur på sina talismaner. 



Hierarki
Druidorden i Sverige administreras av Ordensledningen som har sju 
medlemmar, kvinnor och män. Orden leds för närvarande av 
Riksstorädelärk Björn Cederberg. Druidorden har sju grader:

I.   Eubat
II.  Bard
III. Druid
IV.  Druid av Kapitelgraden
V.   Druid av Ringgraden
VI. OldÄrk
VII. RiksOldÄrk

Att uppnå riddargraden kan ta upp till trettio år. Druidorden i andra länder 
har variationer på ovanstående gradsystem. De hemligheter och traditioner 
som förvaltas är dock de samma världen över, med viss semantisk variation.



Relationer
A.A. De Toulouse
- Deras arrogans överträffas endast av deras naivitet.

Assumptionisterna
- Hatets stig är farlig att beträda, den slutar oftast i det egna fördärvet.

Elus Cohens
- En samling människor inte i herrens tjänst, utan sin egen.

Familjen
- Vilseledda. De behöver vårt medlidande.

Frimurarordern
- Väktare av tradition och hemligheter. Våra bröder.

Jesuiterna
- Dårar som fortfarande tror att de kan kristna världen med vapen i hand.

Johanniterkyrkan
- De sätter tro framför makt. De är visa och rättfärdiga.

Malteserorden
- Mäktiga män som samlar skatter på jorden, en samling gaggiga dårar.

Kongregationen för Trosläran
- De har jagat och mördat vår sort i tusentals år. De förtjänar bara förakt.

Opus Dei
- Självhatande fanatiker.



Propaganda Due
- En terrorist är en terrorist oavsett hur många 11:e gradens frimurare han 
känner.

Prieuré de Sion
- De vaktar en viktig hemlighet, de är värda vår respekt.

Rosenkorsorden
- Om man ser bortom att de flesta av dem är galna och giriga är de inte så 
olika oss.

Svenska Kyrkan
- De är lama och kan inte göra något mer än att tända ljus och be. 



Kostym
Nyckelordet för din klädsel för lajvet är FOLKLORE. Hämta inspiration 
från den keltiska folkkonsten, etnokultur och hantverk. Du ska gärna se lite 
hemsydd och ruffig ut. Leta efter plagg i jordnära färgr och naturliga mate-
rial som ull, lin och bomull.

Kvinnor klär sig gärna i lång kjol, stickad kofta (kanske islandströja, lusekofta 
eller annat folklore-mönster). Svep en stor sjal kring axlarna och pynta dig 
med något stort smycke, t.ex en silverbrosch. Keltiska symboler passar per-
fekt.

Män klär sig i urtvättade, lite säckiga blåjeans eller blåbyxor. Hängslen är en 
passande detalj. Snickarbyxor fungerar också. Till detta passar en stor skjorta, 
murarskjorta, islandströja eller annat bohemiskt. Har du god skäggväxt är 
en skepparkrans eller liknande ansiktsbehåring perfekt, så börja spara redan 
nu…

Kolla efter kläder på loppisar. Du som är kvinna kan hitta inspiration hos 
Gudrun Sjöden. Kolla också på Indiska, där kan du hitta passande smycken 
och sjalar. 


