Dragon Rouge och den drakonska initiationen
Dragon Rouge grundades för att utgöra en mötespunkt för människor intresserade av den mörka
traditionen inom såväl magi och filosofi som olika konstformer. Dragon Rouge är ett ordenssällskap där möjligheten finns att möta likasinnade och att utbyta kunskaper och erfarenheter. Dragon
Rouge ska vara en tämligen utåtriktat organisation och fungera som den exoteriska kanalen för
den drakonska strömningen. I Dragon Rouge möts människor med olika bakgrund som delar
filosofiska och konstnärliga intressen, med ett fokus på ockultism, magi och den mörka traditionen. Det finns inget krav att en medlem ska gå in på den initiatoriska och magiska banan, men för
de som önskar fungerar Dragon Rouge som en förberedande struktur för Drakorden, Ordo
Draconis, som är den inre esoteriska och initiatoriska orden.

Initiation
Den esoteriska initiationen utgår från att det finns olika verklighetslager som adepten ska utforska
och genomtränga. Detta sker genom initiation. Initiation, eller invigning, är ett nyckelbegrepp
inom esoterismen. Initiationens mål är att uppenbara den fördolda kärnan som döljer sig bakom
fenomenens yttre sken. Genom initiationen kommer adepten i kontakt med religionernas och
myternas insida och får kunskap om deras förborgade sanningar. Initiationen ger tillträde till
kärnan som döljer sig under tillvarons yta. Genom denna kunskap lär sig adepten kontrollera
tillvarons mekanismer och kan påverka dessa i enlighet med adeptens vilja. Mircea Eliade definierar Initiation i boken ”The quest” (1969) på följande sätt:
Med initiation förstås i allmänhet en samling riter och en muntlig undervisning, med hjälp av vilka
man uppnår en radikal förändring av adeptens religiösa och sociala tillstånd. I filosofisk mening
innebär initiationen detsamma som en ontologisk och existentiell förändring. Vid slutet av sina
prov kommer neofyten i besittning av en annan existens än före initiationen: han har blivit en
annan.
Initiationen bygger på en metafysisk död, nedstigning i underjorden och pånyttfödelse och återkomst. Den initierade lämnar sitt gamla liv och sitt gamla jag bakom sig och blir pånyttfödd, ofta
med ett nytt namn som representerar den nya personen. Adepten lämnar bakom sig ett tillstånd av
att vara en begränsad människa vars vilja och handlingar är förutbestämda, till att bli en gud som
har en fri vilja och kraft att skapa.
Den drakonska initiationen är både en inre process och något som sker i samverkan med andra
adepter på den drakonska vägen. Därför medför de drakonska graderna inte bara revolutionerande existentiella framsteg, utan även ordensmässiga förmåner och förpliktelser.
Den drakonska initiering är en unik väg som på ett systematiskt och kontrollerat sätt arbetar med
kaoskrafterna och det yttersta mörkret. Den vanliga ockultismen brukar kraftigt varna för dessa
krafter. Under den ljusa ockultismens yta har stundtals den mörka traditionen skymtat fram, ofta
som varningar eller outtalade antydningar. Det finns tre huvudsakliga kunskapsnivåer där den
översta är vår vardagliga kunskap och den information den vanliga vetenskapen framlägger.
Under denna nivå finns den ljusa esoteriska kunskap som förmedlats genom de vanliga ockulta

sällskapen. Under denna nivå återfinns den mörka esoteriska kunskapen.

1. Exoterisk kunskap. Den vanliga vetenskapen.
2. Ljus esoterisk kunskap: Den ljusa traditionen
3. Mörk esoterisk kunskap: Den mörka traditionen.
Den mörka initiationsvägen är mycket sällsynt eftersom den leder ut i Kaos och få
människor förmår att vandra denna väg. Den ljusa esoteriken leder till ett uppgående i det
gudomliga, medan den mörka esoteriken leder bortom det gudomliga. Ordet drakonsk,
eller drakonisk, betyder i vanligt språkbruk ”sträng” och det är en träffande beskrivning av
den drakonska vägen. Den är sträng, men den leder också ut i världar av sällsam skönhet.
Den ljusa esoteriken leder till ett uppgående i Jahve eller Marduk och idéerna som de
skapade världen av. Den mörka esoteriken leder ut till Tehom eller Tiamat som fanns
långt innan dessa ljusa gudar och som existerar i oändligheten utanför det gudomligas ljus.
För den invigde adepten på den drakonska vägen är detta mörker ett ljus så oändligt
mycket starkare än gudarnas ljus att det därför uppfattas som mörker.

DRAGON ROUGE

0. Medlem i Dragon Rouge
Jordsfären

DRAGON ROUGE. Grad 0°. Medlem i
Dragon Rouge. Detta är ingen grad och detta
inbegriper vanligt medlemskap i Dragon Rouge.
Som medlem kan man beställa första
magikursen som möjliggör invigning in grad 1,0°.

1. Lilith 1,0°
Månsfären
2. Gamaliel 2,0°
OR DO DRACON I S M I NOR

3. Samael 3,0°
4. A’Arab Zaraq 4,0°
Den mindre avgrunden
Solsfären
OR DO DRACON I S MAJOR

5. Thagirion 5,0°
6. Golachab 6,0°
7. Gha’agsheblah 7,0°
Den större avgrunden
Stjärnsfären
8. Satariel 8,0°

Jordsfären: Grad 0° och 1,0° associeras med
jorden och det materiella planet. Första
invigningen fungerar som en öppning i den
vanliga världen för att träda in på den drakonska
vägen. Grad 1°, 2° och 3° kallas ibland för
”häxans väg”.
Grad 1,0°. Lilit. Grad 1,0° och 2,0° är
förberedande grader för grad 3,0° som ger
tillträde till Drakorden och det inre esoteriska
initiatoriska arbetet. För att bli invigd i grad 1,0°
ska man: a) ha genomgått första magikursen, b)
läst viss grundläggande litteratur, c) praktiserat
vissa övningar och d) skaffat ett magiskt namn e)
skickat in en ansökan med medföljande
beskrivning av sitt magiska arbete under kursens
gång och en enkel beskrivning av den drakonska
magins principer. Invigningen kan utföras själv,
eller med sin kontaktperson eller logeledare
efter överenskommelse.

9. Ghagiel 9,0°
10. Thaumiel 10°
ADAMAS ATER

11. Thaumiel 11°

Månsfären: Tre grader (2°, 3° och 4°) är
associerade med astralplanet och under arbetet
med dessa grader fokuserar initianden på
astralmagi, drömarbeten och häxkonst.

Grad 2,0°. Gamaliel. Den andra förberedelsegraden påbörjar kvalificerat arbete med
magin och de astrala nivåerna. Liknande men mer kvalificerade krav för att godkännas
som grad 1,0°. Vid behov ändras det magiska namnet. Invigning i tvåan sker tillsammans
med kontaktpersonen och minst ett vittne från Dragon Rouge. Initianden ska skapa en
egen enklare ceremoni i samband med invigningen. I sällsynta fall medges distansinvigning
om avståndet kräver. Det kräver normalt att någon från grad 3,0° kan gå i god för
personen. För att bli invigd i andra graden förväntas initianden hjälpa till med lämpligt
ordensarbete. Efter invigningen i grad 2,0° får man tillåtelse att påbörja tredje magikursen
som bl.a. inbegriper att initianden för noggrann magisk dagbok som delges den magiska
rådgivaren (kontaktpersonen kallas från och med nu för ”rådgivare” eftersom kontakten
blir djupare).
ORDO DRACONIS MINOR. Grad 3,0°. Samael. Första invigningen i Drakorden.
Initianden ska ha bedömts ha omfattande teoretiska och praktiska magiska kunskaper. Vid
behov ändras eller kompletteras det magiska namnet. Till denna invigning ansöker inte
inte initianden, utan inbjuds efter att rådgivaren tillsamman med minst tre personer från
Drakorden bedömt att personen är kvalificerad att invigas i Drakorden. Dessa tre närvarar
vid invigningen som ska ske vid ett speciellt magiskt laddat datum, på en magiskt laddad
plats. Invigningen innebär bl.a. Drakeden. Invigningen i Drakorden innebär ett uppgående
i ett högre andligt brödra- och systraskap. Från grad 3,0° har initianden ökade
befogenheter inom Dragon Rouge och tar aktivt ansvar för organisationen. Initianden
fungerar som rådgivare i ordensangelägenheter och till initiander upp t.o.m. grad 2,0°.
Från och med grad 3,0° får inte initianden ingå i andra ordenssällskap eftersom Drakorden
kräver ett fokuserat arbete.
Grad 4,0°. A’arab Zaraq. Efter speciellt utvalda arbeten formade efter individuella magiska
behov inbjuds initianden till det magiska dopet som innebär ett frisläppande av andesjälen
och magikerns totem och fylgja. Under dopet svävar A’arab Zaraqs korp ovanför
initiandens huvud och initianden beträder ”den magiske krigarens väg”. Grad 4°, 5°, 6° och
7° kallas ibland för ”krigarens väg” och A’arab Zaraq är en förberedande grad för de tre
kommande som hör till solsfären.
Den mindre avgrunden: Under en ofta krävande och skrämmande process lämnar
initianden fokuset vid sitt lägre jag och blir ett med sitt högre jag och sin daemon.
ORDO DRACONIS MAJOR. Solsfären: Tre grader (5°, 6° och 7°) är associerade med
mentalplanet och initianden kallas från och med detta plan för ”adept” i ordets egentliga
mening. Adepten arbetar på detta plan med viljans och handlingens alkemi, krigarens
magi och med föreningen mellan besten och guden. Initianden lämnar bakom sig
identifikationen med den yttre ”personligheten” för att finna den inre ”individualiteten”.
Alla initiationer på denna nivå förrättar initianden tillsammans med sina bröder och
systrar i Drakorden.
Grad 5,0°. Thagirion. När initianden passerat den mindre avgrunden och upplever en
förening med sin daemon ansöker initianden till Den större Drakorden om att ta steget in i
Den större Drakorden. Processen att gå in i Den större Drakorden och den femte graden,
är en av de mest avgörande tillfällena under magikerns hela initiatoriska bana. Detta är
mittnivån på det kliffotiska initiatoriska trädet. Invigningen är ett magiskt adlande där
initianden träder in i det ”Drakonska ridderskapet”.

Grad 6,0°. Golachab. Eftersom många stannar länge på grad 5,0° innebär den sjätte
graden ett uppbrott och första steget mot de högre graderna och de djupa och avlägsna
nivåer dessa representerar. Golachab är den våldsammaste och mest destruktiva kliffan
och adepten lär sig att bemästra dess krafter i det alkemistiska skapelsearbetet.
Grad 7,0°. Gha’agsheblah. Adepten gör en resumé av sitt magiska liv och förbereder sig att
lämna världen för att ta steget till det gudomliga planet.
Den större avgrunden: Världen går under och upphör att existera. Adepten flyter ut i
det yttersta gränslösa mörkret. Adepten lämnar sin daemon bakom sig och går in i ett
tillstånd av metafysisk ensamhet. I avgrunden gör adepten ett val och formulerar en
formel baserad på sitt magiska arbete och sin magiska erfarenhet från de tidigare
graderna.
Stjärnsfären. Den översta triadens grader (8°, 9° och 10°) hör till det gudomliga planet.
Detta plan är helt frånkopplat från det jordiska planet. Invigningarna sker ensam eller
tillsammans med Drakorden. Grad 8°, 9° och 10° kallas ibland för ”munkens väg”.
Grad 8,0°. Satariel. När adepten formulerat sitt val och sin formel föds adepten ur
avgrunden som om det vore ett sköte eller ett oändligt hav. Drakens öga öppnas och
adepten blir klarseende. Adepten blir en gud. Från och med denna grad är initianden
magiker i ordets djupaste bemärkelse.
Grad 9,0°. Ghagiel. Magikern pånyttskapar universum.
Grad 10,0°. Thaumiel. Magikern befinner sig i den absoluta kärnan. Detta är Drakens öga
och Lucifers tron. Magikern kan vistas här i evigheter, men kan också göra det ultimata
valet. Alla religiösa, filosofiska och metafysiska mål finns som val. Magikern kan uppgå i
nirvana, bli ett med mörkret och Kalis sköte. Magikern kan invertera Thaumiel och bli ett
med Gud och den ljusa sidan. Magikern kan återinträda i de lägre nivåerna eller så kan
magikern ta det slutgiltiga steget ut ur universum.
ADAMAS ATER. Universum B. Den svarta diamanten. Grad 11,0°. Thaumiel. Magikern
som gör detta val kan träda in i Universum B genom Det svarta hålet. Detta steg benämns
ofta enbart som ”Mysteriet”.

Dragon Rouge © 2005
www.dragonrouge.net

