
- Haven eret sammenhengende mikrokosmos.
Inlel er tiltaldigt herinde, forklarer Jacob.

Vierp: l  en ganske alminde
lig vill.vej i Nordsjelland.
Det gule murstenshus med
Moth pd .1oLen, gronnc vi'l
drcsrannncr og dc gamlc
fode iagstcn cr ogd helt al
mindeligt. fat p; ligger Fre
densborg SIot. Provinsidyl.

Foran hlrset st:f en erofm
b€stub .1ed odene ldd df
1/r. ??.s, og tilhojre for hrset
er der en flot udformet pod,
hvor tarotkortct Magikcrcn
udgor helc d.n cDc portdor
l'd dcn andef er der ki skilte,
hvo. de, 5tlr Axis lvlundi
Studio og The Magi.  Gdr
den. Ved s en af po.ten
h:enger t. r o t k o r t e t N a. r e n.

A\is Mrndi be\der intet
mnrdL€ eDd rd-d.ridler,. Dct
cr t)dcligt, at d.i hcr alligc-
vcl  ikkc cr  ct  a lmnrdel igt

Iiiden fo. den tlnlge h'e
pot nrge. nrsikercn Jacob
Mot! inod. Han har btugt
16 .1r pA at brgge stedet der
netop erblevet "s:i godt som
fnrdigt".

En kukort kat llrbc, ovei
den trro, man skalover fo at
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kJydse en lille so lige inden
for porten. Ved bredden tro
ner en Buddha-staiu€ og ta
rotkorlet Yppersteprasiin-

Nar€n rcprasenterer dei
legende bams bevidsthed,
der tillidsfuldt springer og
voveilivet. Og soen med det
rensende vand skal kiydses
for at na det fotattedc lan4
siger Jacob og hilser imode-

Han er allerede i gang ned
at fotklarc havens esoteriske
arkitektul Den er en fysisk
representation af bevidsthe-
dens udvikling - fra barneftil
dei oplyste menneske - og
fyldt med arketyper 08 sym
bolik fra alle de store ver-
densrcligionei og mystiske

- Haven er et sammen-
hengende inikrokosmos. In
tet er tilf€ldigt helinde. Den
er symbol pA tankens skaber
k.aft. At de tanker vi slr i
vores sind, skaber vores vir-
kelighed, forklarer han vide-

Hans lange har er sat op i

en hesiehale, hans bla ajne e.
venlige og rolige i hans
44-tirigt ansigt, der har ne
stcn oveffaskende fine trek.

- Min kone og jeg oplevea
at vi har faei lov til det her
foi at vi skal skabe et ebent
og tilgengeligt kafisted, der
kan samle inspirere og stotte
mennesker i deres bevidst,
hcdsudvikling. Et sted, der
kan vare samlingspunkt og
katalysaior for nye og visio-
n:ere neiverk og samarbei

Knsen er uden histonsk
sidestykke. Det er knald eller
fald nu. Vi skal heve vores
bevidsthedsniveau for at
overleve, siger lacob.

Studiet i midt€n
Vi folger stien, der er af
norsk skiffer i .odlige farver,
forbi Det Kosmiske Tre, en
tr€skulpiur, der med sinc tre
lange, flettede sojler e. syn-
bot pa "ireenighede.ne, fx
liv dad 08 scx, far, mo. og
barrr underverden, middel
verden og oveNerdcn/ kop,
sind og an4 ellerShiva (ode

leggeren), Vishn! (oprethol
de.en) og Brahman (skabe-
ren)", som Jacob kort forkla-
rer del inden vi star foran en
skibssatning af store softe

- Det her st6r for det flldt
udviklcde ego, rcpresente
ret ved tarotkotei Vognen.
NAr man er n6et hertil, kan
man sas€tte projekter, for-
klarer han og leggei til, pa
vej ind i studiet, at stisyste-
met danner stedets skelet, og
de fire km nedgravede kab,
le. til lyd- og lysshows er ste
dets "blod-, newe- og meri

Studiet er anlagt I fem ni-
veauer, sa dei i sig selv invi
ierer til at t€nke multidi-
mensionelt som kontrast til
den "flade" ienkring, de.
.lominerer udenfor (jf. Wil
bers begreb fladland).

Inden for daien er en tibe-
tansk tank4 et billede af
Krishna og tarotkortet De El-
skende 0acob: "forelskelsen

og k;erligheden er store ska-

Entreen er en lille, gton
regnskov lacob forklarer, at
den store vinplanies rodder
rakker ned under siudiet, og
clens 8rene gai igennen alle
tummen€. Den sytrboliscrer
Lilets Tra.

- For at et tr-s grene skal
na himlen, na deis rlrdder
ne helvedet..lo dybere du ger
som nenneske, io mere ek-
tasc og glade vil du opleve,

Studiet er centrum for
hans egne musiske udfoldcl-
ser i bandet LilaRose som
han har sammen med konen
Ecaterina, der er sanger og
danser Det er ogsa iil leje for

HovedbyiFingen i studiet
er en sal, der er bygget rund
lor at invitere til ar t€nke ho
listisk og cykljsk tid frem for
linee. iid. Den undetstotier
oplevelsen af helhed.

Tregulvet e. 6t stort yin,
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ymg+egn. I de tue verdens-
hjorner ster udskame sojter,
der bl.a. reprasenteis de
firc elemeniex de firc ersti
der og nemeskesjelens rei
se fra fodslm til livet til do-
den og til plmet imellem do-

Loftet er udsmykkei som
en stjernehinmel, og salen
har stolsk€rm og projekto'
rer til audiovisuelle oplevel-

Stedet her er allerede cen-
trum foi en lall<e aktivite-
tei Hver mered er de! kon-
@rt med Li]aRose - inkl. vi-
deostreming ove! iniemet-
tet. Vi alholder rundvisnin-
ge!, mediiaiionskoncerter,
g€steundervisere holder
foredrag om fx veidensreli-
gioner og esoterisk filosofi,
og vi huser workshops i bl.a.
holotropic breathworle siger

lacob. Derudover bruBes ste-
det aI virksomheder, der le-
jer sig ind.

lacob byder pa en kop ie
og begynder pe den helt fan-
tastiske histoie om, hvordan
han i det hele laget er kom-
mei pa at bygge en magisk
have pe en helt alnindelig
vi aveji Fredensborg.

Ud-af-kropp€n-visioren
Jacob Moihs vej li1 ai sidde i
ei topmodeme siudie i en
nagisk have e! lang og spe-
ciel. Her er den meget korte

- Som teenager begyndte
jeg at s€tte spargsmahtegn
ved det natuflidenskabelige
verdensbillede. leg begyndte
at praktisere yo8a og studere
shamanisme. Og da jeg
mrdte Stanislav Girfs bog
De, i,rdl" r+e og Castanedas

bsger om Don Juarr var
jeg heli solgt.

Fra da af studerede
og piaktiserede jeg yog4
meditatioq shmmisme
08 psykoierapi med stor
intensitei i flere er Pa ei
tidspunkt fik jeg en slags
indvielseskrise. En kun-
dalini energi abnede mjt

sind til erkendelsen at at es-
sensen af mig er €t med det
hel€.

Hele min hidtidige foi-
steele aJ verden blev Fvet
vek mder mig. Mii ubevid-
ste ebnede for meget krafii-
8e, negative dimensioner, og
efierfolgende oplevede jeg
den almindelige verden son
todimensionel og sort/hvid.

- Det var virkeligt hard!
en helvedestilsimd uden op-
levelse af mening, i lang tid.
Jeg vd bdge fo! at ende i en
reel psykose. Samtidig ople
vede jeg, at der var en dybe
re menin$ at jeg blev rort af
Guds hend.

leg kunne bryde samen
psykisk eller bryde igemem,
og det tog tre ,$ herdt a-
bejde med intensiv psykote'
raPi og dybe studier at kom

' Mange ar efter, i 1991 bli-
ver min lejekontrakt her
pludselig opsagt. leg har en
maned til at finde ud at om
jeg km kobe husi i stedei.
os jes ejer i]*e en hone.

- le8 laver et shamanistisk
ritual, laver ind.e tantr4 fa
ster beder, holder mig vAgen
og nar efter et dsgn en kiaf-

tig hololropisk bevidstheds-
tilsimd (]Dlos = bel, tropi =
bevege sig imod, jf. Sta-
nislav Gro0. leg bliver kata-
pulterei ud af kroPPen til de
ydrc galaker, hvor jes rejser
ind og ud af hvide og sorte

- Hei msder jes Guan-
Quzuk der pr-Fnterer si8
som Der Galaktiske Rads
mestei Hu har en oPgave
hl mig. Han give. mig detal
jerEde holografiske tegnin-

8er over et minikosmos, en
modeme Crals-borg, hvo!
forskellige virkelighedspla-

- Da jeg vendte iilbage til
deme dimensiorr viste der
sig pludselig muligheder for
at kobe huset. ieg har bygget
efter GuanQuzuk dkitek-
toniske legninger siden og er
nu se godt som faldig.

Jacob smilei Tager en iar
te. Siilheden radei Det ene'
ste, der hrrer er m lav pib
len af vand ha et lille spring

Mine oplevelser i de m-
dre dimensioner er liSe se
viJkelige for nig, son denne
dimereion e! - nogle gange
nere virkeligs siger han.



Et mytologisk
landskab
Eit.r tccn og dcn vil.lc histo
fi. grif yinc.l iLrlurdcn afha-
v.n H.f  cf . fdfu cn por i ,
Lle. hni foin og srit efte. vi
kinsetiden Det er in.lgan
gef til Den lvlrgiske Have.
Tinril.rteter Stvrke.

\r nrl]|lef viden prola
f. r.d.n os gir hi'rsides tid
ng rLnr Ligcsom vorcs bc-
' . ' r l . th.( i  h.r  potcnt ia lc i i l .

L i l lefnrr  tager sommer
::i: rn idro!]. Den rcpfEsen
rr.. nrrandhrgen, fort€l
,rr lacob, hvis eftemaln
\Lnh cr d.i.ngclsk. ord for

l)cn laib.vokscd., nragi-
.kc l ravee.bvg$elop som et
h\nr logis l  l rndsk.b.  Def er
eidnu en $,  omgnet ! f  a l le
plan.ttegnene og flere tarot
lort Er gangbrc snor sig i
h{.n)c i io6t. sals hojdc,
lnll .t stlkk. mc.l h-ngc-

l)er ci ogsi er scene oE
o\ ernl en lille trib!ne oppe i
h'eenic. og s.en ei beski
r.f Jacob, befolket med sno

9., gul.lsmede og den store
!.n.1$rliminder der ellers

er vcd .t torsvnLlc i Dan-

(lkosystehet fungerer
tilslneladende, konstaterer

- Plancicmc cr aslrologi-
ske s)ml'olcf for iorskclligc
arKcrvpet og Kunfen cr
selvsagi at runrmc dcnr allc.,

En helt g.; kat stoder ril
den sorte, def p€nt ledsiger

cenfrdsel i mrrket
Skjlrlt Llag et nih troie. et
kemPesbrt/ sort t.gL'nrho
ved, fornemt rdskiret i trP.
lagrnreN gab ef nrdgangen
iil ct und.rjorclisk !rc.litati-
o.srunr. Man skal kanie sig
fdbi de sto.e terder for at
komhe denled. Svinbolik
ken i at koni.on tere snl ang*
ior it gore sig ffi if den er
tydelig.

En skakt ledef ned i det
mork rode nrn i dybet. Den
cnc vag cr hclt fyl.1t ai tibc-
tanske billcdcr og svmbolik.

Det he.lille te.rpel er en
livmoder; en alky.lisk s.1el
teovn. Den er bygget efter ti
betansk buddhistiske p|n1

.ippcr, dcr und.rstotter d!be
tilsiandc. Llcl .r stedet fof
lut . ing,  t .anstoNai ion og
genfodsel. Tarctkortet hcr cr
seNfolgelig Donnnen.

- lcg ncditerer hef hver
ciag. Noglc gange et dogr.d
gangen. Nrif.toren lrkkes, eL
hef fuldst-nclig soLt, og
eDertre'l ncf grlcr s.rnmen
me.l .rorket siorc mulighc-
der for b'an.io.mativc og vi-
sionerc oplevelser, roriellcr

I{undtlrrcn .r sl(t Den
\4aglskc Ha!. og Axis Mro
di er et foNndcrligt stcd. Et
otanisk hclc., hvor nahrcn
og det nienncskesk.btc cr
smeltetsn inen t i lat .

Min lision ei; at vi her
k.n iNpir.re til og xn.ler
stottc udviklingen af den ny
tids bcridsthcd, der har al
tinSs indbvr.l.s afh.-ngig
hed ot nrcnncskchc.lcns
simhrrighed i fokus. ,\lt lc-
vende dele, detsanrmcvan.l
og den satufre hit.lleter tid
t i l ,  at  v ih.ndler pA det.

' icg cr  opi imist .  Ieg ser
mcgci posi|n,t pi ldvikhl

gen. Vi er ved afsluhrirScn af
en fodselsproces. Det c l
voldsonrt l  Skr ig og blod.
I,lcn dct cr cn del al at !i er
vcd at iibnc os for ct nyt be

Jeil se. ro mlg, ai go.lc
mefnesker vil stodc til hcf
og bid.ige, og jeg hebcr mc'
get, it vi kan lkabe s: nreget
momentum, rt vi ogs:l vil
kunnc stotte og hj€lpe sam
fundct onrkfing os mere di

Et gilent oversku.l, fiil
vi r:n'detil, skal nemlig di'
stribueres !ide.e. Det ei en
delaf den aft.le, jeg h;rhell
de hojere krefter siger Jlcob
l4oih, in.lcn han takker ven
litt fof bcsogcl og folgcr mig
mod po*en, dcr l.der ud til
den helt ptufane vi.kelighed

Bo He mann erjournaist, iorial
te. og organisationsudvlk ings-
konsllent. He.v: lf 20 83 85
88, wwwbohemann.com

Henv.:Ax s [,]!nd SIudio, Kron
prirsessevej 11, 3480 Fredens-
borg, tll 24 40 89 48, wwwaxis


