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Mesteren R er en meget aktiv Mester i denne tid, fordi han som 7. stråle-Mester står for den violette flamme, 
Vandbærertidsalderens energi, og samtidig er ved at overtage embedet som Civilisationernes Herre, Maha 
Chohan.

Han kendes mest under navnet Greven. Grevens vigtigste arbejdsområde er Vesten, hvor han gennem 
mange inkarnationer har interesseret sig for det politiske og videnskabelige liv såvel som andre områder af 
civilisationen.

Saint Germain har været meget tæt knyttet til det fysiske plan, selv efter at han kunne frigøre sig derfra, og i 
perioder har han haft næsten ubrudte inkarnationer.

Mesteren R’s evner er enestående alsidige. Herom vidner hans inkarnationer som banebrydende tænker 
inden for videnskab, politik, filosofi og okkultisme igennem Europas historie.

Fra denne inkarnationsrække kan nævnes Merlin, Thomas Bacon, Chr. Rosenkreuz og Francis Bacon.

I sin inkarnation som Greven af Saint Germain (1710-1822, (årstallene usikre)) forbløffede han datidens 
adelige kredse ved sine evner til at kende avisers og bøgers indhold uden at læse dem, til at tale adskillige 
sprog flydende, til tilsyneladende ikke at spise, til at lave guld og især til at kunne holde sit legeme i samme 
ydre tilstand (ca. 40 år gammel) i over et halvt århundrede.

I den inkarnation spillede han en rolle som rådgiver og inspirator bag mange af de afgørende politiske 
ændringer i Europa og USA, ligesom han var inspirator bag megen religiøs og musikalsk nytænkning. 
Greven var her et eksempel på, hvorledes Mestrene hyppigst virker bag kulisserne, selv når de er 
inkarnerede.

Blandt Grevens store bidrag til Vestens udvikling kan nævnes dannelsesidealerne, hemmelige broderskaber, 
frihedsidealerne, videnskabsidealerne og ikke mindst intelligensens højnelse. 

Som strålemester for Vandbærertidsalderen arbejder han nu for større internationalisme i økonomi og politik 
såvel som i alle menneskers bevidsthed.

Greven af Saint Germain vil fremover kendes som Mesteren R, der er den nye Maha Chohan, 
Civilisationernes Herre.

Han er nu en kristusindviet, der ud fra sit nye embede kan betragtes som Den nye Tidsalders Fader.

I det nye embede vil han søge at løfte hele menneskehedens civilisation gennem den meget vanskelige 
omstilling af politik, uddannelse, det økonomiske system, videnskab og kunst.

“Greven”, er meget aktiv i forbindelse med jordens opstigning til 4. og 5. dimension. Hans største 
frihedsgave til menneskeheden er den rensende violette flamme. 

Reinkarnationer: St. Germain har haft mange inkarnationer hurtigt efter hinanden. Af de mere kendte kan 
nævnes Josef, Marias mand og han var Merlin, der rådgav og assisterede Kong Arthur ved Camelot. Han 
inkarnerede som Roger Bacon, en filosof, munk, alkymist og profet som satte stort præg på Englands 
videnskabelig lag. Senere i denne inkarnation blev han franciskanermunk.
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Han var Christopher Columbus som opdagede Amerika (det er et billede af Columbus vi har valgt til at 
illustrer Saint Germain), og mere p.g.a. de mange profetier som han studerede ihærdigt end ved hjælp af 
astronomi. 

Som Christian Rosenkreuz grundlagde han Rosenkreuzerne, et hemmeligt broderskab, hvis formål var 
opofrelse til hele menneskehedens vel samt arbejde for gennemførelsen af reformationen i oldkristen ånd. 
Han blev 106 år gammel i denne inkarnation. 

Han vendte tilbage som Francis Bacon, en engelsk filosof og statsmand som igen prægede den 
videnskabelige tankegang, ligesom han skrev artikler og essyas. 

En samling af dette under titlen “Essays” blev bl.a. udgivet i Danmark i 1961. 

Endelig inkarnerede han som Greven St. Germain, hvor han blev kendt som Europas “multikunstner”, 
manden der ved alt. 

Han kunne alle europæiske sprog, han var en af tidens bedste fægtemestre og var en blændende dygtig 
violinist. 

Han var en stor maler og han havde en omfattende viden om urter. 

St. Germain var venner med mange af tidens store filosofer, ligesom han kendte flere af Europas 
statsoverhoveder. Et af St. Germains store ønsker var bl.a. at skabe et Forenet Europa.

Lady Portia er St. Germains feminine aspekt og hun repræsenterer kærligheden og lyset fra Guddommen i 
dets højeste frekvens.
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