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Kybalion Hent PDF Forlaget skriver: Et af de ældste og bedst hemmeligholdte visdomssystemer, som vor
kultur kender navnet på, stammer fra den store indviede, Hermes Trisgemistos, der levede og underviste i
Egypten for flere tidsaldre siden. Ligeledes skal han ifølge traditionen være grundlægger af den esoteriske

visdom, som han videregav til studerende fra hele verden.

Læren måtte kun videregives mundtligt til mennesker, der ville være i stand til at forstå den. Op gennem
tiderne har der altid været nogle få, der kendte og bevarede den hermetiske visdom og videregav den til de få,

der var egnede til at modtage den.

I vor tid har forståelse og indsigt udviklet sig til et niveau, hvor tiden er inde til at åbenbare noget af den
hemmelige lære. Det har givet tre unavngivne mennesker, der kalder sig ´tre indviede´impuls til at skrive og
udgive denne bog med titlen Kybalion. De tre forfattere fortæller om sig selv, at de er studerende af den

kybeliske lærdom, og at de, skønt de har opnået titlen ´indviet´, dog stadig er ydmyge disciple ved mesteren
Hermes´ fødder. Deres formål med bogen er at give en elementær indføring i den hermetiske visdom, og det
gør de først og fremmest ved at præsentere de såkaldte syv hermetiske principper, der er grundpiller i den

hermetiske filosofi.

De syv principper er:

* mentalisme
* korrespondens

* vibration
* polaritet
* rytme

* årsag og virkning
* de to køn.
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