EKON FRÅN
PLANETHIERARKIENS
FÖRSTA DEPARTEMENT
aforismer sammanställda av Henry T. Laurency
1

Följande aforismer äro hämtade ur en ryskas ofullkomliga försök att telepatiskt uppfatta
tankar från planethierarkiens första departement. Läsaren uppmanas att välvilligt överse med
de säkerligen stora bristerna i uppfattandet och återgivningen ävensom i sammanställningen
av utdragen. Aforismerna kunna kanske ändå giva något av värde för de sökare, som förtvivla
om att finna något av sunt förnuft i den gängse s.k. andliga litteraturen. På grund av vad som
anförts torde inses, att de måste läsas med urskillning och icke få dogmatiseras. Ryskans
uppteckningar utgåvos under missvisande titeln Agni yoga. Måhända kunna de betraktas
såsom en förberedande inledning till en ny framställning av yogan.
2

Ju mera tanken förfinas och förädlas, desto högre når den. Grova tankar nå icke upp ens
över det lägsta mentala men förgrova monadens vibrationer.
3
Det är meningslöst att tala om kärlek, om icke mästarens bild finns i hjärtat. Finns
mästaren i hjärtat (en atom från honom), så kan du vandra över avgrunder. Upprepa mästarens
namn och han förbliver i ditt hjärta! Mästaren, herren, är skölden.
4
Allting bärs upp av den kosmiska materien, energien och medvetenheten. Den utgör den
outtömliga kraftkällan och är orsaken till medvetna livet och konstruktiva livsbejakelsen. Vi
borde beakta dess oändliga betydelsefullhet.
5
Ha mästarens bild framför dig! Därmed är en medveten förbindelse upprättad mellan
mästaren och dig. Från mästaren går tanken till den Högste utan att vi behöva bekymra oss
därom. Genom denna förbindelse strömma materia, kraft och medvetenhet ner till dig och du
jublar av glädje.
6
Betrakta mästarens bild i avskildhet! Besinna dess betydelse, dess kraft och
nödvändigheten av dennas rätta användning! Överför bilden till “tredje ögat” genom att sluta
ögonen i en intensiv viljeakt! När mästarens bild alltid står framför (även i solsken), behövs
icke mera ord utan hjärtat talar. Därmed är uppmärksamheten fästad vid det högre och skyr
allt lägre.
7
Bli aldrig överraskad eller förvånad över något! Detta betyder ej liknöjdhet. Den, som kan
visualisera mästaren in i minsta detalj, kan överföra sin medvetenhet till honom och undfå
hans kraft. Men bilden får icke undergå någon minsta förändring. Denna koncentration drar
till sig det högsta och lämnar allt lägre. Tanken är magnet och drar till sig allt den riktas mot.
Det lägre som dras in hindrar det högre.
8
Arbetet befriar medvetenheten från mycken olämplig materia. För dem, som icke störas av
liknelsen, äro svärd och sköld goda symboler: andens svärd och fridens sköld. Fienderna bli
icke träd utan förskjutas till skog.
9
Förnuftet regerar. Det essentiala förvandlas till kausalt och mentalt och uppfattas. Det är
genom förnuftet vi träda i tankeförbindelse med mästaren och den Högste. Hela rummet är
ande och kraft.
10
Förutsättning för gamla magien var en levande bild i tredje ögat (form och färg).
Attraktion uppstod, det åtskilda smälte samman. Fixera ett föremål, tills dess bild vibrerar av
liv! Då har man nått kontakten med dess högre enhetsmateria och är därmed i förbindelse med
den Högste.
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11

Se din egen bild framför dig! Det är tecken på hjälp. Det är oändligt betydelsefullt att
giva akt på tankeinnehållet. Mata tanken med eld och impuls!
12
Undvik alla förgiftande tankar!
13
Kom ihåg, att den bestulne ombord på skeppet blev den ende räddade. Han betalade för
räddningen. Så är det i livet.
14
Magasinera tankar! Det finns fysiskt, emotionalt, mentalt, kausalt, essentialt etc. begär.
Ersätt det emotionala med högre begär: attraktion, strävan efter det högre!
15
Glädje är tecken på rätta sinnesförfattningen. Ge akt på glädjen! Om den finns, är allt väl.
16
Gläd dig åt faran, åt motståndet, åt elementens kraft, åt livets yttringar, åt livets skönhet
och kraft!
17
Glädje är visdom.
18
Tänk icke slött! Låt ej vana, vardag, minska det underbara livets oändliga möjligheter!
Lev i nuet, i kraften, i glädjen, i nuets uppenbarelser av det eviga! Var positiv, energisk, i
varje ögonblick! Lev! Lev! Lev! Endast strävan är liv värdigt den, som vill högre. Vitalisera
alla önskningar efter det högre! Lev vitalt, icke vanemässigt och slött! Upptäck det nya i allt!
19
Människans stora misstag är, att hon tror sig vara utanför allt, då hon i stället är ett
kraftcentrum och förbindelseled mellan allt, som omger henne i alla världar. Hon anar icke sitt
beroende av allt, mottagandet och avgivandet, att hon förvandlar allt, som genomströmmar
henne, förädlar eller förgrovar, att hon är ansvarig för både yttre och inre.
20
När det essentiala får verka genom människan, drar det andra människor till det essentiala
eller stöter bort. Det är också ansvar. Det är väl för oss, att utvägen finns gottgöra det onda
genom att göra gott.
21
Endast det essentiala kan verka essentialt, kan predika hjärtats lära.
22
Genom att fullgöra sina uppgifter och plikter stiger människan uppåt, når hon högre
nivåer. De plikter livet lägger på oss äro medel för oss att utvecklas.
23
Var rädd om hälsan! Den är livets gåva, som måste förvaltas med varsamhet.
24
Huvud och hjärta måste förenas, om det skall bli verklig effekt, om monaden skall nå
högre. Förfining är nödvändig. Hjärtats tankar bilda en sköld mot de svartas vibrationer.
Hjärtats tankar äro ljuset: goda önskningar, deltagande, hängivenhet till hierarkien i förening
med samstämdhet med kosmiska vibrationerna, som fås genom uppgivelse av all själviskhet
och arbete enligt planen. Sådant hjärta kan man lita på. Det har förbindelse med högre världar.
25
Förväntan reser motaktion. Planer motarbetas, om de bli kända. Världen är uppdelad i två
läger. De flesta tjäna de svarta omedvetet genom sitt hat. Misstro ingen men iakttag tystnad
även beträffande tankar! De svarta förföra med glamour, med föregivet goda gärningar. De
invagga i säkerhet men förstärka därvid självupptagenheten. De söka efterapa de vita.
26
Det finns ingen väg tillbaka, sedan läraren godtagits. De svarta stänga alla vägar utom
vägen uppåt. Sträck ut handen för klättringen! Vi kunna hjälpa utan de svartas bistånd, som
trycka på från alla håll. Men oftast behövs detta. Ty endast i nöd gör människan verkliga ansträngningar. Hon säger visserligen, att hon älskar och dyrkar. Men med matt röst. Icke så går
man uppåt. Liksom blixten lyser upp mörkret, så skall tanken på din herre lysa för dig. Sov
icke! Var vaken och lev!
27
Kom ihåg, att vägen går mellan två bråddjup. Ur det ena steg hon upp. Det andra är
okunnighetens och ovarsamhetens maya (fiktioner, illusioner och det förflutnas makt). I varje
ögonblick hotar katastrof genom framgång eller misslyckande. Men den, som följer hjärtats
lära, går säker som sömngångaren på taket.
28
De flestas tankar på andra äro hatets tankar, som hindra, hämma, skada, förföra, förgifta,
förhärda, såra, sarga, förbittra andras liv. Och sedan be de om hjälp från åvan!!! till att få
fortsätta med att hata!!! Det räcker med den svagaste tanke. Den kan bli avgörande vid
belastning! Tankar förgifta lika som eller mer än gifter.
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29

Tänk alltid på hierarkien istället för på människor! Lev för utveckling och vägen går till
hierarkien. Endast den som strävar kan bli hjälpt. Ljus får den som väntar ljus från höjden.
Sök förening med läraren! Stärk bandet genom att göra allt i hans namn, det vill säga: för
honom, för hans skull!
30
Fråga dig själv, om du tvivlar, tvekar, förråder, ljuger, är slö, liknöjd, lat, är irriterad, är
villig att arbeta, är vårdslös, förstår hängivenhet, lever i ljuset, ser mästaren, är deltagande,
hjälper!
31
Små tankar göra ingen till Herkules.
32
Det behövs ingen särskild tid för att tänka hjärtats tankar, som öppna förbindelsen med
mästaren. Det kan göras i allt arbete.
33
Felaktiga tankar alstra sjukdom. Stryk sjuka organet med lätt hand och magnetisera och
tänk på den Högste! Lägg märke till alla förnimmelser i kropparna! Frukta icke att uppleva
dem! Lägg märke till de föremål, som beröras med handen, och deras liv, ty allt liv och alla
atomer påverkas!
34
Varje angrepp är ett nytt tillfälle till kontakt med den Högste: Se icke nedåt utan uppåt!
Låt ingenting dra ner utan allt lyfta upp! Vi begagna på så sätt de svartas krafter till vår hjälp.
Segra kan endast den, som icke förtröttas utan spänner kraften till seger. Fruktan, tvivel,
misstänksamhet, förolämpning, sårbarhet, förargelse, dömande måste bort. Allt dylikt
försvagar förbindelsen med den, som lever för att hjälpa dig, och gör honom vanmäktig. Han
kan icke förstärka det negativa. Det finns icke tid att glömma förbindelsen. Kom ihåg den
ständigt! Lev för den!
35
Vi garantera framgång! Det beror på dig att godtaga den! Det finns ett ankare. Det är
absurt att under själva stormen undersöka, om kättingen håller. Dröj ej! Handla! Lev!
36
Tag vara på livsströmmarna, som stundligen vitalisera!
37
De harhjärtade, som mena sig kunna gå allena, ha ingen aning om den skyddande
förbindelseleden med den Högste.
38
Den, som icke når Herren, är icke heller uppriktig. Tag min utsträckta hand! Den kommer
att behövas! Stå stark i striden, ty strid blir det! De svarta uppbjuda alla sina krafter och skona
ingen. Oräkneliga äro deras offer. Håll ut! Sök ledaren, hjälparen, Herren din gud! Han skall
göra sitt, om du gör ditt. Det beror enbart på dig själv. Himlastegen är alltid rest. Men du
måste klättra utan att se nedåt.
39
Det vimlar av falska profeter med falska frälsningsläror. Alla äro oeniga. Alla tro sig
kunna undvara hierarkien. De komma alla att misslyckas. De äro lika ovisa som barn, som
strida om leksaker. De bygga sitt fäste i sanden, som störtar vid första skur.
40
Bevis på kultur är frånvaro av friktion och disharmoni. Upp till strid under hierarkiens
baner! När sinnet är befästat mot förräderi och feghet, är segern given.
41
Det är stor skillnad mellan att hjälplöst och klenhjärtat sitta och vänta på att få hjälp, att
andra ska strida, och att hjältemodigt beväpnad gå dit, där striden står hetast. Begär ingen
sköld för att icke bli sårad utan för att segra! Då du är förenad med den högste, är segern
given.
42
Fyll dig med din gud och du skall bli frisk! Centralisera, koncentrera! Kortaste vägen till
hierarkien är att alltid högtidligt vara medveten om guds närvaro. För de stora är livets dagliga
rutin fulländning och uppåtstigande. Det öppnar utsikten mot höjden. Arbetet är oändligt.
Varje dag ger ny kraft i oändlighet. Eonerna äro för oss källan till eonisk skapelse. Jubel i
höjden följer på hjärtats sång: “Jag älskar dig, Herre, och jag är dig hängiven och jag vördar
dig, min lärare”. Hur underbart är det icke att känna uppfattningens outtömlighet!
43
Förbundets manifestation kan uttryckas i få ord: Flamma, o hjärta, och skapa i kärlek!
44
Räkna aldrig dagar och år! Det finns ingen skillnad för den som tjänar. Det finns ingen
gräns, ingen vardag, inga band för anden.
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45

Genom lojalitet når man alla mål. Ha i sikte kunskap och makt och härligheten i enheten!
Låt oss tacka för allt! Medvetenhetens materia innehåller alla högre världar och kan draga oss
uppåt, om vi uppmärksamma dess innehåll. All materia förbinder oss med alla högre världar,
ty den kommer från höjden med dess härlighet i sig. Den förbinder oss med det högre.
46
Den som bara förtröstar är oduglig. Drönare ha vi aldrig lovat hjälpa. Att forsla döda är
icke vår uppgift. Vi hjälpa de modiga, som följa oss på den väg vi gått. Vår hjälp kommer, när
den behövs och i sista stund. Må dörren icke vara stängd för vår budbärare.
47
Utan rättvisa intet tjänande. Tacksamhet är nödvändig. Vi hjälpa dem som hjälpa. Den
otacksamme är oädel. Det vi kalla adelskap är de samlade goda gärningarna från föregående
liv. Tacksamhet och lojalitet äro tvillingsystrar. Det är svårt för läraren att länka samman de
bästa tillfällena. Han räknar på bistånd från dig att kunna utföra sitt uppdrag.
48
Ingenting stort skapades i behaglighet. Hinder, svårigheter, äro välsignelser, ty de verka
uppfordrande. Det är nödvändigt bliva van vid besvärligheter. Vila hjälper ingen.
49
Narkotika lugna och förlama intellektet. Tag mysk för att öka aktiviteten!
50
Den som vill hjälpa har icke tid till lättja.
51
Många sjukdomar kunna botas med tankens kraft.
52
Nervsubstansen skyddas endast genom emotional och mental energi, som är både materia
och medvetenhet. Den upplöses genom gifter och laster. Knotor tillhöra jorden, nerver högre
värld, ljus tillhör det essentiala. Hierarkien stärker nervsubstansen. Lägg märke till detta och
skada icke dig själv och planen genom att glömma! Det är förräderi.
53
Genom förakt för hierarkien öppnas dörren till de svartas reptiler. Glöm alla
olyckshändelser! Förtrösta på ledaren! Att sträva utan ledare är som att plantera rötterna i
luften.
54
Inträde på vägen förutsätter: avstående från det lägre och förgångna, strävan mot det
högre och framtiden, läraren i hjärtat, frihet från fruktan, osårbarhet, ej giva tid åt att syssla
med avskrädet, arbeta, glädjas, offra.
55
De som söka motsägelser se tillbaka.
56
Sök vänner som vilja framåt!
57
Kring goda gärningar synas svårigheter, emedan synen skärpts för det som fanns.
58
Förmågan att motstå läres endast genom handling. Välkomna alla svårigheter! De äro till
för att härda och utveckla.
59
Ingenting kan motstå en medvetenhet fri från självupptagenhet.
60
Via reale fiat rex (konung blir man på konungens väg), är mod genom dyrkan av den
Högste, vördnad, respekt för hans uppfordran.
61
Vi hjälpa alla varandra, envar på sin nivå. Allas bistånd är nödvändigt.
62
Tactica adversa låter ett monstrum bli så stort det kan bli för att visa dess vanmakt, hur
det förintas av en atom från högre värld.
63
Det finns ingen mera lönande uppgift än att tjäna hierarkien.
64
Intet ont kan hända den, som förlitar sig på hierarkien.
65
Ge akt på tankens effekt! Självömkare kan förlora pengar eller det han grämer sig över.
Ilska återverkar på annat sätt. Ingen tanke utan påföljd.
66
Yogin skrattar sällan, ty hans glädje är av annat slag. Skrattet har effekt på omgivande
atmosfär.
67
Förutsättning för medvetenhetsutveckling är orubblighet. Likgiltighet gentemot
hierarkien är förräderi. Undersök på vad sätt du bäst kan tjäna hierarkien och evolutionen!
68
Sfärernas musik grundas på rytm, melodien uppstår i hjärtcentrum. Detta centrum är
förbindelsen mellan essentialvärlden och lägre världar och högre väsens hjärta och hela
hierarkien. Hjärtat är bästa ersättningen för både syn och hörsel.
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69

Fruktan lamslår all medvetenhetsaktivitet. Eldig strävan leder till djupare insikt. Det
hjärta är oövervinneligt, som deltar i planens förverkligande. Hierarkien är frälsningen, det
enda ankaret.
70
Kåda stärker nerverna. Renad kan den intagas, annars ingnides den i huden. Solen renar
långsamt.
71
Det ovanliga är en lyckad egenskap hos varje beslut och råd.
72
Koncentration mot en given punkt ger effekt. Den ger stadighet åt tanken. Hierarkien är
en sådan punkt.
73
När människorna lärt sig att genom medvetenheten tillföra sig mineralens egenskaper,
kommer mycket att förändras.
74
Samla ljuset, kraften, i en punkt! Så uppstår kultur efterhand. Förverkliga planen genom
hjärtat!
75
Salighet är materia från essentialvärlden.
76
Hetta och eld uppstå, när ljuset koncentreras i en punkt. Det behövs alltid en medveten
fokus för all energi. Utan fokus går energien förlorad.
77
Resultat är effekten av en lags rätta tillämpning.
78
I samstämmighet finner man både orsak och verkan.
79
Framtidens vetenskap är överensstämmelsens lära.
80
Det är nödvändigt att leva såsom en kämpe och icke älska lata freden. Utan prövningar
mattas ljuset. Striden är det värdefullaste och sedan arbetet. I kampen ackumuleras energien.
Vi kunna icke nå högre utan att behärska lägre materien, genom att segra, betvinga. Att vara
orubblig i lugnet är ingenting, men i striden. Varje seger är hierarkiens glädje. Den genljuder i
essentialvärlden med dess otaliga vittnen.
81
Om det är svårt att älska, så godtag i stället oundvikliga nödvändigheten och tillämpa
rigoröst principen!
82
Envar har sin skyddsängel, förbindelsen med hierarkien. Allting styres. Alla världar äro
välorganiserade “stater” med regenter, som övervaka allt. Hur man föreställer sig detta, är av
mindre vikt. Det är gudsförtröstan. Utan den blir det ingen effekt.
83
Förtär födan med tanke på kroppens näringsbehov! Medveten förtäring av vitaminer ökar
deras nytta. Undvik att äta i irriterat tillstånd! Omedvetna energien arbetar i den punkt, på
vilken medvetenheten är riktad. Hys respekt för medvetenheten! Inse dess betydelse! De
gamle ansågo den helig.
84
Den, som förstår analogien mellan individ och kosmos, kan tillgodogöra sig alla energier
i alla kropparna. Chakras äro ackumulatorer. Medicinska vetenskapen kommer icke att kunna
ställa rätt diagnos och förstå sjukdomsorsak och botande, förrän den studerat chakras och
deras kosmiska motsvarigheter. Endast via essentialmedvetenheten nås hierarkien.
85
Saliv och många andra sekretioner äro nödvändiga för hälsan. Vredens saliv är gift.
Välviljans saliv är välgörande. Vetande om dylikt som gått förlorat är viktigare än kemiska
preparat.
86
De, som fått esoterisk kunskap, känna livsbördan.
87
Tystnad är icke sömn utan högsta energi.
88
Efter sjuårsåldern är allt inhämtat outplånligt i det undermedvetna.
89
Ge aldrig upp, hur svårt det än ser ut! Det måste vara svårt. Utmönstra allt som skadar!
Bland annat glömska, förströddhet, tvehåga, nyfikenhet äro förrädare.
90
Vi måste stundligen arbeta med våra komplex. Annars återta gamla sitt välde. Det är en
livslång kamp därför, att de gamla dagligen förstärkas av människornas dåliga suggestioner,
deras förvända moral och livssyn med alla vidskepelser.
91
Trädgårdsmästaren kallar en regnskur för en välsignelse. Detsamma kunna vi säga om
alla de bedrövelser, som tvinga oss ila in i faderns alltid och så ofta förgäves öppna famn.

5

92

Vi ha fått kunskapen för att använda den och tjäna, för att avvärja fiendernas vredgade
pilar med vår vetskaps sköld.
93
Emulsionen alkaliserar huden mot “bakterier”, pulvret invändigt.
94
Tröttheten anvisar behov av ombyte av arbete.
95
Var fylld med eld! Sätt världen i brand!
96
Arbeta icke för morgondagen utan för i dag! I dag är det nödvändigt.
97
“Elden” var alkemisternas talisman.
98
Tag tio djupa andetag vid första känsla av irritation! Andning har både kemisk och
emotional inverkan.
99
Människorna förvända allt de få lära.
100
Hur ska dessa ynkligt små själar kunna förstå en självförnekande ledare?
101
Endast genom ljuset föras vi till ljuset.
102
Den, som lever för hierarkien, befriar sig från mycken onödig karma, från onödiga
belastningar, från mycket ont, väljer bästa delen.
103
Ju mera spänning, desto intensivare ljus! Detta gäller även ju högre man stiger i
världarna.
104
Kärleken måste bli ledande, skapande, strävande, självförnekande.
105
Rummet är alltid ett väsen. Olika rum, olika slag av väsen. I tider av mänsklig orättvisa
kom ihåg rummets rättvisa! Om vi tjäna utvecklingen, kunna vi förlita oss på rummets
rättvisa. Rum är väsen men blir opersonligt för oss genom beteckningen.
106
De svarta använda alltid tre agenter. De veta, att deras auror avslöja dem. Därför nalkas
de genom mellanhänder, i sista hand en “vit” sådan.
107
Kräfta kan botas genom psykisk energi. Brist på energi i blodet alstrar kräfta.
108
Utmattning följer på andligt utgivande. Man ser detta på andliga lärare. De skulle behöva
nära anslutning till hierarkien. Utan den tillförseln i stora kvantiteter skulle H.P.B. icke kunnat
arbeta som hon gjorde.
109
Skona hälsan och arbeta med rätt avvägning!
110
Människorna draga till sig skadliga inflytelser och krafter genom att icke leva för
hierarkien.
111
Hängivenhet är ett fäste på ett berg, som icke kan intagas. Den utesluter tvivel (som är
okunnighet), är baserad på kunskap. Hängivenhet är fasthet, stadighet. Endast förräderi kan
skada.
112
Utan kunskap om lagarna saknas tillit, uppstår splittring.
113
Karma är det förflutnas sjukdom. I framtiden ligger befrielsen från det förgångna. Endast
strävan hindrar fallande.
114
Tänk på planeternas gång! Man kan gå på vattnet men icke stå på det.
115
Man kan förändra karma, det vill säga: alla jordiska förhållanden, genom att sträva mot
framtiden, leva livet. All energi tillhör den som strävar. Varje timma berör motsvarande
förflutet.
116
Karma övervinnes genom handling. Strävan befriar från det förflutnas börda.
117
Bön är lättja. Gör det själv! Men utan gud i hjärtat lyckas intet stort. Offra
bekvämligheten! Inga tomma böner hjälpa och inga begravningsceremonier.
118
Många dyrka gud i medgång. De vilja lasta sitt arbete på andra. Som om högre väsen
icke hade mer än nog att göra.
119
Ha tålamod, väx, bli stor och gör det då!
120
Frälsningen finnes på karmas väg.
121
Vi tjäna antingen ljuset eller mörkret.
122
Halvgjort är sämst. Maskar behövas icke i kampen.
123
Handpåläggning kan hela.
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124

Blommors doft, kåda och såningsfrö är välgörande. Rosens doft närmar sig mysk och
skyddar mot fara. Rosenträdgård är plats för inspiration. Korn är bäst för lungorna. Mynta!
Narkotika förslöa intellektet.
125
Oöverlagda handlingar medföra onödigt skadliga konsekvenser. Det flammande hjärtats
mod är oövervinneligt, att jämställa med förtvivlans mod. Allt annat är halvt, näst till feghet
och förräderi.
126
Fiender gagna oss genom att framkalla vår energi.
127
Utan ansträngning vinnes intet. Spänning behövs.
128
Endast med gemensamma ansträngningar, tålmodigt samarbete med hierarkien, kunna vi
förvandla.
129
Smålögner förvända synen på verkligheten.
130
Se ej bakåt utan framåt, där det icke finns mörker!
131
Jämför förhållandet till hierarkien med kemisk reaktion! Det fordras bestämda
förhållanden. Hjärtats eld, kärlek till hierarkien, självuppoffring.
132
Många skulle icke stå ut med kontinuerlig medvetenhet, medvetandet om fortsatt kamp i
de andra världarna. Kamp pågår även i det astrala och mentala.
133
Konstens pärlor upplyfta själen.
134
Endast med hierarkiens hjälp lyckas något stort.
135
Det finns feghet i passivt motstånd.
136
Endast det oväntade inger fasa och föder fruktan. Det som är förutsett inträder i livet.
137
Läran lever icke oanvänd.
138
Kriget bringar inga fördelar.
139
Komfort är andens grav. Jordisk framgång dövar anden.
140
Många äro olyckliga under välmågans mask.
141
Tystnad är välgörande vid huvudvärk.
142
En kyrka som sår sorg är hopplös.
143
En stat, som handlar förrädiskt, kan ej bestå.
144
Lidande är onödigt, när kosmiska rytmen icke störes.
145
Man måste gottgöra alla misstag.
146
Försuttet tillfälle kommer icke åter.
147
Gå ej emot karma! Framhärda icke, om vägen är smutsad!
148
Vi skydda endast dem på rätta vägen.
149
Sjukdomar kunna indelas i heliga, karmiska och tillåtna.
150
Skydda sig kan man genom nervemanationer. Man bör icke tänka på dem. Bemästra
medvetenheten, och även epidemier äro ofarliga! Människorna äga ett kraftfullt skydd inom
sig. Klargör psykiska energiens makt och hämta psykisk energi från hierarkien! Den är
livgivare. En ovillkorlig strävan medför helande. Ersätt lidande med strävan mot det högre!
151
En upphöjd, självförnekande tanke förändrar auran och inför strålar från skuldrorna.
152
Irritation skadar. Upphäv den genom upphöjd tanke!
153
Rosor främja lyckan.
154
Tillit är kunskap. Glöm ej vägen uppåt! Den är aldrig spärrad, även om det kan se så ut.
155
Man måste vänja sig vid ständigt umgänge med hierarkien.
156
Utan hjärta finns ingen förståelse. Anden bor i hjärtat.
157
Fruktan spärrar vägen till hierarkien.
158
Religion är lära om kraft! Om vilja! Om handling!
159
Man når inga högre nivåer bara genom att befria sig från vidskepelser. Utan handling
förloras förståelsen för det nya och återfaller människan i sin gamla håglöshet.
160
När M. talar om materia, menar han fysisk, synlig materia. Detta är förhållandet med de
flesta stora. Inbjuder till missförstånd, om man icke observerar detta!
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161

Att förstå allt är att älska allt. Men för att inse detta fordras kontakt med det essentiala.
Kärleken drar till sig rymdens eld mer än något annat!!!
163
Ju mer oundviklig nödvändigheten, desto närmare är segern.
164
Ingen går över avgrunden som ej är tvingad. Låt oss icke frukta taga fram skänkerna ur
Pandoras ask! Deras betydelse är olika för olika upplysta resande.
165
Nödvändigheten är drivande kraften, kärleken den upplysande.
166
Förstör aldrig entusiasmen, varifrån den än kommer! Den behövs och finner efterhand
sin rätta riktning. Den är idealens kraft.
167
Sedan Atlantis var bruk, att översteprästen gick mot solen, under det att de övriga gingo
runt omkring honom medsols. (Stor och liten kunskap.)
168
Det är bättre att handla och göra misstag än att icke göra någonting alls!
169
De, som arbeta för det bestående, arbeta mot utvecklingen. Men det gäller att skynda
långsamt och ta ett steg i sänder, så att alla hinna anpassa sig och man ser hur det går.
170
Förföljelse utvecklar energier. Omständigheterna förstärkas för att framtvinga nya
förhållanden. Det finns inga tillfälligheter. De äro skapelsens spiraler.
171
Viljekraft är laddad mentalmateria från rymden.
172
Rymden är väsen, medvetenhet, kraft, materia. Tag vad du behöver av energi från
rymden! “Rymden” är detsamma som högre världar omgivande oss, mentalvärlden, som
omgiver och genomtränger oss.
173
Läraren hade aldrig många lärjungar: sexton, tolv, ibland färre.
174
Elden är överallt och blir ens vän eller fiende.
175
Det fordras energiskt, positivt bejakande för att energien skall verka och växa.
176
Svåraste karman är bästa karman!
177
Ju snabbare individen utvecklas, desto större blir friktionen, motståndet från de övriga.
178
Uppnående motsvaras av silverfärg; syntes och vitalitet av grön färg; förutseende av gul
färg.
179
Tanken kan förändra ödet men det måste vara energiskt tänkande. Man har icke samlat
sin viljekraft, om man är rädd, tvivlar, hatar, tvekar. Inga belastningar få förekomma.
180
Elden kan icke befallas. Den växer genom medvetenhetsexpansion.
181
Vi undvika icke fiender men slösa icke kraft på dem.
182
Tillfredsställelse är lägsta sensationen. Är döden otillfredsställelse, ökar energien.
183
Nymåne gynnar telepatiska experiment, även solfläckar. Sänd tanken till rymdens eld,
varifrån energien kommer!
184
Esoterikern blir misstänkt av folk. Ett asketiskt helgon godtas. En magiker fruktas och
lämnas ifred. Men ve dem, som begära av andra att ändra sin livsföring!
185
Men esoterikern vet, att tillfredsställelse icke är hans öde.
186
Atmosfären ligger i lager.
187
Psykisk energi ackumuleras genom självuppoffring, arbete, fulländning.
188
Pröva, vilka som äro under lägre inflytande, genom att i en församling föreslå något
allmänt gott!
189
Lämna alla slocknade, döda själar utan eld!
190
Internationell styrelse är kunskap.
191
Man kan bedraga ögon och öron men icke hjärtat.
192
Den, som söker bevis, talar om sitt dystra öde eller att segra över sina fiender, önskar
bliva rik eller få jordiska fördelar, är omogen för kunskap. Men den är färdig, som önskar
fullkomna sig genom kunskap, den kunskap, som ger liv och handlingskraft. Han skall icke
sörja, om det ej blir som han väntar. Han tar sol och oväder med samma beredvillighet. Han
fruktar ej. Han vet, att grodd vill ha sin tid. Han förstår, att elden bränner det förflutna och
lyser framtiden.
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193

Sömnighet, retlighet, glädje, trötthet, allt inverkar vid telepatiska experiment.
Viljekraft skapas av tanken.
195
Psykisk energi är materia från högre världar, vilken dirigeras och koncentreras av
mentalmedvetenheten. Den genomtränger allt, banar väg genom alla hinder. Fysiska krafter
äro utan betydelse i jämförelse med dessa finaste energier. All utveckling är förvandling
genom dessa energier.
196
Vi undvika allt automatiskt, emedan det icke tjänar medvetenhetsaktiveringen.
197
Allt som kultiverar, odlar tanken har företräde framför allt som stillar den.
198
Automatisk skrift är ofullständig, saknar erforderlig koncentration.
199
Strötankar, som utan mening strömma genom folks hjärnor, äro mycket skadliga.
200
I mentala tystnaden ackumuleras tanken.
201
Smaragdens gröna färg betecknar syntes (idé!), rubinens röda uppnåelse genom
självuppoffring (blodets!).
202
Utvecklingen av psykisk energi beror på flit, följdriktighet, kombinationernas harmoni,
fysisk vitalitet.
203
Man ändrar inga vanor genom att läsa böcker. Därtill fordras egen
medvetenhetsaktivitet.
204
Chakras utvecklas olika. De angiva utvecklingsstadium. Somliga antyda sjuklighet.
205
För äldre själar är åldern efter sju år mödosam, efter fjorton år besvärlig. Monaden har
slitit sig loss från det förflutna och den nya okända stigen verkar nedtryckande. Monaden vill
då tillbaka till gamla säkerheten.
206
När chakras icke fungera ordentligt, alstras ingen psykisk energi och saknar monaden
medel att uttrycka sig.
207
Många säga sig älska läran och placera boken under huvudkudden för att kunna sova
bättre.
208
Astral (psykisk) energi är fyrdimensional. I övrigt innehåller den allt människan kan
föreställa sig om energi.
209
Ännu vet vetenskapen ytterst litet om energi alls.
210
I psykisk energi ingår “viljan” såsom beståndsdel.,
211
Ingen yogi har ännu dödats av blixten! Men han kan “bränna ner en kråka”!
212
Elektriciteten har vetenskapen utnyttjat för goda ändamål. Men tyvärr alltför ensidigt.
Den förstår ännu ej att skydda människorna mot dess skadliga verkningar, som kunna bli
ödesdigra. Det är riskabelt överfylla atmosfären (rymden) med en massa strömmar av okända
verkningar. Vi få göra vad vi kunna för att motverka dessa hot. Vi ha lyckats motverka
skadeverkningarna av vaccinationen. Psykisk energi förvandlar alla energier till välgörande
sådana.
213
“Släpp icke lös tigern”! (Väck icke björnen som sover!) Reta icke de okunniga med
sådant, som övergår deras förnuft!! Kasta icke pärlor! Allt detta har samma betydelse.
214
Okunnigheten jublar före katastrofen och jubilerar före nederlaget. Den träder in i
nöjenas hus, när insikten därinne är sådan, att alla förnuftiga fly därifrån. Den är narkotiserad
av för mycket tänkande och ser fantomer istället för realiteter. Den förvänder allt.
215
Astral energi kan icke ersättas. Den är eldens sanna dotter. Varje beundran av naturen
formar en segerstråle. Genom skönhet fås ljus. Entusiasm är bästa sättet ackumulera
astralenergi.
216
Lär att svara i hjärtat på glädjens kallelse, att mottaga ljusets fröjd, att jubla över varje
blad, som vaknar till liv! Lär att ackumulera energi genom glädje! Glädjen är skatten.
217
En tanke utsänd i rymden attraherar likaväl som själva tänkandet.
218
Utan entusiasm intet resultat, ingen uppoffring, intet mod. Djur veta ej, varför de jubla.
Medvetenheten förbinder orsak med verkan och bygger därmed broar.
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219

Fly konstlade logiken med dess tankeförlamande slutledningar!
Buddha sade till sina lärjungar: Låtom oss sitta stilla och skåda! Efter en stund frågande
han dem, hur ofta han hade rört på sig. En påstod, han varit orörlig. En annan, att han rört sig
tre gånger, en tredje tio gånger. Vishetens herre smålog: Jag ändrade ställning och rättade till
min dräkt sjuttiosju gånger. Den som vill bli arhat måste lära sig se verkligheten.
221
Uppmärksamhet är nödvändig för förvärvande av astral energi. Beskriv händelser!
Iakttag skeenden!
222
För att bli sjuk måste kroppen vara infekterad. Endast den, som är redo mottaga astral
energi, erhåller den. Den övervinner allt, övergår eljest satta gränser.
223
Det talas om reinkarnation och karma. Men det har föga förändrat livssynen i övrigt,
istället för att revolutionera hela livet. De syssla hellre med allsköns onödigheter och
oväsentligheter. En timmas förnuftigt samtal med ett barn kan förändra hela dess natur. Fenix
ur askan är just den odödliga människan.
224
Lev för att väcka astrala energien! Beakta den stundligen!
225
Irritation, otålighet, biavsikt förstöra effekten och vålla ofta ohjälplig skada.
Uppriktighet, hederlighet, ärlighet befriar.
226
Man kan övervinna alla hinder genom medvetenhet. När denna gror och växer, äro alla
övergående förhållanden betydelselösa. När förbindelse med högre världar är stark, äro alla
företag lätta.
227
Att höra gräset växa vittnar om större observationsförmåga.
228
De ha slutat vänta budbäraren, när han träder in genom dörren.
229
Ensidig utveckling, ensidig strävan, minskar resultatet.
230
En yogi dödar intet djur med vilja, men det onda krossas mot energiens sköld.
231
Fruktan misslyckas och är motsatsen till förutseende.
232
Allting attraheras av psykisk energi.
233
Medvetenheten växer och medför oundviklig ångest. Oförmågan att samordna det högre
med det lägre beror på oförmågan att känna allt omkring. Tag det lugnt!!
234
Bästa skydd mot allt (sjukdom, fientlighet) är astral energi.
235
Hör, minns, tillämpa! Endast tredje stadiet har värde.
236
Tillägna dig det gamla såsom nytt! När uppnåelsens glädje fyller kalken, är segern där.
Det är icke kalvens glädje, när den dansar på ängen, utan är medvetande om arbete och faror.
237
Glädje i arbetet mångdubblar framgången.
238
Fyll icke kalken för att låta den vara oanvänd. Nervösa sjukdomar följa.
239
Det fysiska och astralmentala hänga samman och återverka på varandra.
240
Det tar tid att konstruera ett fulländat redskap, en maskin. Smörkärnan är en god symbol.
241
Man kan gnida in huden med en emulsion av sju vegetabiliska ingredienser.
242
Med mysk behöver man mindre föda.
243
Ingnidningen är likaledes närande; även bra för hudsjukdomar.
244
De största brott kunna alstras av minsta tankar.
245
Astralenergi skyddar mot onda tankar.
246
Somliga lämna kvar sitt inflytande på föremål genom vidröring.
247
Hundar spåra icke genom lukten utan betydligt mera materiellt.
248
Virvelvindar kallades riktigt i hermetismen för rymdens tankar.
249
En spänd situation framkallar astral energi och behövs ibland.
250
Astrala energien är av materiell natur. Detsamma gäller även andliga energier.
251
Fruktan, självmedlidande, självbedrägeri, lättja, undvikande av offer, ansvarslöshet är
icke tjänande.
252
De, som anse sig behöva belöning för sitt tjänande och betrakta det såsom offer, belönas
icke med medvetenhetsexpansion.
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253

Genom noggrann iakttagelse av verkligheten vidgas medvetenheten.
I medvetenheten finns allt.
255
Utbyt “jag” mot “vi” utom ifråga om ansvar!
256
Det finns ingen vila.
257
Vissa nervösa sjukdomar kunna botas genom ombyte av vistelseort.
258
Luft är lika mineraliserad och magnetisk som vatten!
259
Energi är mineraliserad och mottar inflytelser från motsatta magnetiska vågor.
260
Allergiska sjukdomar bero på astral energi.
261
Att sända sorg bringar sorg.
262
I tacksamheten visar sig hängivenhetens innerlighet.
263
Handlingens kraft är bästa skydd.
264
Rymden är allt, finns i allt.
265
De, som nalkas kunskapen, äro ansvariga för tanke och handling. Det räcker ej med goda
föresatser.
266
Jämsides med planetariskt liv går uppbyggandet för högre världar. Möjligheterna till
sammansättningar för den monad, som avslutat sitt planetariska liv, äro så mångfaldiga, att
anden i det varande kan bygga en egen verklighet. De former som finnas äro aldrig
uttömmande.
267
Hierarkien bär ansvaret för människornas deviser och bär mänsklighetens börda. Det är
hierarkien, som inspirerar och leder.
268
Mänsklig lag vilar på grymhet, hierarkiens på attraktionen.
269
Varje monad skapar individuellt. Andens skapande är så mäktigt, att det formar själva
grunden för sina uppgifter.
270
När anden visar att den förstår, försvinner fruktan och allt jublar.
271
Strävan är magneter.
272
Människorna föredraga självbedrägeri och självförintelse framför upplysning. Vägen till
oss heter kärlek, arbete, tillit.
273
Fullständig lydnad ger kraft.
274
Attraktionen drar till läraren, lidandet förhärligar. Det finns bara lyckliga
omständigheter. Men det förstå människorna aldrig. Det behövs spänning för prestation, för
kraftalstring, medvetenhetens spänning. Därför är det smärtsamma den största kraften. Lyckan
försvagar, förslappar. Utan lidande ingen frigörelse. Lagen är analog i alla världar. Studera
naturlagarna och deras verksamhetssätt! Fiender gagna oss mest. Vi böra vara tacksamma för
fiender. Lidandet frambringar ädelstenar.
275
Fråga aldrig efter andras omdömen! Ju mer de spotta, desto friare blir du. Var tacksam
för hatet, det höjer dig!
276
Frukta aldrig! Allting är förutsett till det bästa!!
277
Var tacksam för allt!!!
278
När du gör min vilja, ger du mig möjlighet att göra din vilja.
279
Alla, som sträva mot ljuset, äro ett. Ingenting skiljer dem åt.
280
Kosmos’ skapande beror på spänningen hos alla energierna och på energiernas kvalitet.
Ju större spänningen och energiens kvalitet, desto mäktigare blir resultatet. Det är viktigt att
vara inklusiv och äga allt, som behövs för byggandet.
281
Strävandet visar slaget av handling. Ord omsatta i handling ge största resultat. Endast i
levande liv utvecklas högsta energi. Handling förvandlar potentialitet till aktualitet och för
framåt. Ordet lever, emedan det alltid blir aktion.
282
Alla hierarkier utgöra en kedja. Den, som vill ansluta sig, måste ingå i kedjan och utgöra
en obruten länk. Annars duger icke länken. Länken måste bevisa sin hållfasthet. Det gäller att
254

11

erövra allt högre materier, energier, medvetenheter. Allt följer medvetenheten, som når till
kosmos yttersta gräns, emedan alla materier finnas hos jaget.
283
Hierarkien är en successionens lag. Genom att förverkliga denna lag håller man kedjan
obruten. Genom att bliva länk, genom att följa det högsta man ser och förstår, blir man
hierarki och succession. Det ena ger det andra. Ju mer som förverkligas, desto mer förstår
man. Steg för steg går insikten jämsides med förverkligandet. Den, som väntar på att förstå
allt och icke handlar, förlorar förmågan både att förstå och att handla.
284
Anden förvandlas genom impulsens skapelseförmåga och stiger genom strävandets
skapelseförmåga. Genom att identifiera sig med det högre dras man uppåt mot målet. Varje
medvetenhetsyttring är som en tråd, som tvinnas med otaliga andra till kabel. Tråden brister,
om den ej är hel. Oärlighet fräter sönder. Endast om tråden uthärdar provet, duger den till att
ingå i kabeln.
285
Det gäller att utveckla känsligheten. Detta känns påfrestande. Men endast ökad
känslighet ger ökad förmåga att förnimma det högre. Människorna göra allt för att minska sin
känslighet. Men därigenom beröva de sig sin instinkt. All medvetenhet växer från svagaste
förnimmelse till högsta klarhet och omfång.
286
Söka, sträva, förädla, öka känsligheten ingår i metoden. Att observera, iakttaga
förändringar är första förutsättningen. Det behövs örnens blick för att se, vad som behöver
göras.
287
Trådarna tvinnas samman till kabel. Kablarna bli till skeendets väv. De smälta samman
till en helhet. Detta är själarnas gemenskap. Alla bli ett.
288
Kvaliteten hos tanken, i strävandet, i förverkligandet bestämmer resultatet. Det gäller att
vidga medvetenheten, bredda den. Pröva själv! Lägg märke till förändringar även i
medvetenheten! Pröva hållfastheten av livstilliten i stunder av fruktan! Pröva hållfastheten av
viljan i stunder av irritation! Pröva pålitligheten i stunder av likgiltighet och slarv! Det behövs
inga särskilda åkallelser. Var uppmärksam och energisk! Klema icke med dig själv!
289
Gemensam meditation förstärkes, när en ton anslås i melodien, stämgaffelns ton.
Praktisera särskilt en viss egenskap i sänder för varje dag eller månad. Det finns tolv månader
och tolv essentiala egenskaper.
290
Det finns ingen vila, ingen rast. Men vila, koppla av, spänn inga nerver, skynda långsamt
utan hast och hets! Uppmärksamheten är riktad på målet och allt får tjäna detta. Allas enhet är
hierarkien, övermänniskan, högre jaget, Herkules, Akilles. Välj ut förebilder, som representera
egenskaper att förstärka!
291
Odin
Herkules
Kristus
Tor
Akilles
Buddha
Balder
292
Var vis som Odin, stark och orädd som Tor, mild som Balder! Var osårbar som Akilles,
var väldig som Herkules!
293
Hierarkien betyder kortaste vägen. Tänk därför ständigt på den, på övermänniskan, på
uppgiften! Lev för din uppgift och låt allt tjäna detta ändamål!
294
Vänta inga synliga resultat! De komma först, när det osynliga är fulländat. Och det blir
det icke i ett liv. Den, som ej kan arbeta med tanken först på målet utan att fråga efter resultat,
är omogen, icke färdig för övermänniskan. Den som känner lagen vet, att allting medför
resultat och är villig vänta, tills de visa sig, hur länge det än dröjer. Ett liv är en dag, icke mer.
Man bygger icke om eoners verk i ett liv eller några få liv. Man skall icke överskatta sig själv,
icke underskatta värdet av en enda tanke. Människorna göra båda delarna. Ju bättre man inser
alltings betydelse, desto större blir effektiviteten, som ingenting har att göra med om
människan kan uppfatta och uppskatta den eller ej. Det är därför tilliten till Lagen är
nödvändig. Utan den saknas effektivitet och uthållighet. Tanken, att någonting är be-
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tydelselöst, är illusionens stora misstag. Det finns intet betydelselöst. Det lilla gör det stora
stort och hållfast. Atlas bär jorden på sina skuldror. Det är en legend men ingen vidskepelse.
Det finns en, som bär på det ansvaret. Detsamma gäller allt. Det finns alltid någon, som bär
ansvaret för varje handling. Det är den, som i samarbete med andra utgör balansen.
295
Den, som förstår hierarkiens ansvar, deltar därigenom i detsamma.
296
Den, som ser allting från sitt högre jags ståndpunkt, anknyter därmed till övermänniskan.
Det blir en kraft, som drar uppåt. Det är så vi forma vår förutbestämda framtid. Den ligger och
väntar på förverkligande, väntar på att få bli aktualiserad. Tillfället är dyrbart. Sedan beror det
på envar att taga det i akt.
297
Människan sitter bekvämt i en länstol och nedanför henne kravla hennes tankar som
ormar och skorpioner. Ge akt på dem! De förgifta och döda livet, som vill uppåt.
298
Det finns bara ett ljus, källan till allt ljus i allt. I den Högste se vi källan till ljuset.
Hierarkien förmedlar det till mänskligheten. Att tjäna den Högste, hierarkien, är att tjäna livet
och ljuset och mänskligheten. Den, som förnekar det högsta, avskär vägen, ljuset, kraften. Det
första är insikten, att det finns något högre. Annars blir det ingen strävan mot det högre. Ju
mera vi lita på, uppskatta, ha förtröstan till, förståelse för det högre, desto högre nå vi och
desto förr nå vi. Kraften är oändligt subtil. Varje misströstan, tvivel, misstro avskär förbindelsen. Varje längtans suck, varje hoppets tanke, varje tillits yttring återställer
förbindelsen.
299
Vörda läraren, dyrka läraren, lyssna och lyd! Det är lydnad för lagen, som ger kraft åt
inspirationen, ökar ljus och kraft.
300
Älska, hjärtats bön är hängivenhet! Att bli missmodig, nedstämd, tvivla, misströsta,
förtvivla är att minska livstilliten, dragande kraften.
301
Förståelsen för det högre ligger i det högre. Lev för det högre! Ju högre medvetenheten
når i det omedvetna, desto större bli efterhand klarheten och kraften.
302
Vi behöva en ledare, som visar oss vår ledare, vårt högre jag. Han finns.
303
Utforska med alla metoder för att nå kunskap! Det blir vishet, när det omsätts i liv.
304
Människorna sveko hierarkien, vände sig bort från sina hjälpare för att bli stora och
märkvärdiga. De funno endast ett tätare mörker, blevo allt vanmäktigare. Nu ropa de på ljus,
samtidigt som de framhärda i sin själviskhet. Icke så finner man ljuset. Alla avvikelser, misströstans tankar, all fruktan och oro, äro tecken på frånvaro av livstillit, frånvaro av förbindelse.
Håll fast vid Lagen! Liv är lag. Den tanken bär fram genom allt mörker.
305
Lägg märke till all irritation, allt repellerande, alla misstag, allt detta, som icke är ljus
och kraft och harmoni, och förstå, att det är fel väg, fel metod, otillräcklig strävan, själviskhet!
306
Frånsett Lagen är allting i tillvaron personligt. Lägg märke till detta! Det personliga är
det högsta såsom liv. Lag är det högsta såsom orubblig verklighet, såsom konstans i skeendet.
Personligheterna äro kraftförmedlarna. Allting går genom monader, allting är monader.
Allting förmedlas av personligheter. Våra ideal äro personligheter. Våra egna personligheter
ha ansvar för lägre riken. De lägre ska upp till och genom människoriket, och det är
människorna, som ska hjälpa dem dit. Och som de behandla djuren!
307
Vi kunna hjälpa genom att bliva Lagen. Personligheterna måste bliva opersonliga, utan
önskningar för egen del, endast leva för att tjäna utan egen förtjänst. Vi kunna hjälpa endast
genom att ingå i enheten, sträva allt högre genom hängivenhetens innerlighet, som är
tillbedjan av livet. Sträva att uppgå i detta kollektivväsen!
308
Energi följer tanken. Det är tanken, som upptäcker allt och som leder allt. Tanken förmår
allt, när den tillämpar Lagen för tanken. Tanken har förbindelse med, anknytning till allt.
Människor göra knappt annat än missbruka sitt tänkande. De använda detta underbara instrument till att tänka trivialiteter, olagligheter, overkligheter och anse sig märkvärdiga. De äro
också märkvärdigt förvända. Istället för att följa ljuset gå de åt motsatt håll.
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Sträva mot högre rike! Tänk på detta rike, på detta rikes uppgift! Tänk på att utan detta
rikes hjälp ingen når upp till detta rike! Utan hjälp från åvan, utan Ariadnes tråd, finner ingen
vägen ut ur labyrinten.
310
Genom ljuset och skuggan bestämma vi höjden. Använd alla metoder att utforska,
sönderdela och analysera och pröva genom experiment. Det skingrar okunnigheten om det
fysiska. Men det ger ingen kunskap om det, som endast tanken kan åstadkomma. Därtill
fordras tankeexperiment.
311
Allmakten verkar genom medvetenheten, när medvetenheten tillämpar Lagen, medvetet
eller omedvetet. Det omedvetna är automatiskt och början till instinkt.
312
Sökte människorna enheten, skulle de finna makten. Utan enhet är kunskap
maktmissbruk. Utan enhet förstör kunskapen mänskligheten, förintar mänskligheten sig själv.
Endast genom att odla attraktionen nå människorna enheten. Kunskapen visar vägen. Men
kraften är kärleken. Beundran, tillgivenhet, deltagande odlar kärleken till allt.
313
Förbli oberörd av allt, allt yttre och inre, alla slag av vibrationer! Gör oberördheten till
centrum! Detta är första villkoret. Tanken måste följa utstakad bana utan att avvika. Irritation
är misstag och blir misstag. Håll tanken stadigt fäst på målet!
314
Allting beror av allt! Det fysiska av det emotionala, det emotionala av det mentala och så
vidare. Varje förändring i klimat, i lufttryck återverkar på högre materier. Metallers oxidation
inverkar på tankens karaktär och kvalitet.
315
Allt slags rök är skadlig, lukten av stekt mat.
316
Damm intränger i porerna.
317
Vänj er vid att se utan att se, att höra utan att höra! Rikta uppmärksamheten inåt, så att
det yttre icke kan inverka! Därigenom förvärvar man en av förutsättningarna för klärvoajans.
318
Gör en bild av läraren! Den fantasibilden drar dig till läraren. Människan blandar
kemikalier och får en förutsedd produkt. Detta är att forma. Begagna kunskap om lagarna! Så
skapa gudarna! Allting är analogi. Kunskap är insikten i analogierna. Analogien är lagen för
upptäckt och uppfinning. Analogi är tillämpning av kunskap om lagen, som genomgår allt.
Analogien är det självklara, som man icke ser, förrän man upptäckt den. Det är därför
kunskapen är hemlig. Det förhindrar maktmissbruk genom okunnighet.
319
Maktmissbruk är följden av kunskap, som tillhör högre utvecklingsnivå. Det saknas
insikt och förmåga att rätt tillämpa kunskapen. Livet är så inrättat, att upptäckt och förmåga
följas åt, individuellt sett. Men genom patentet blir kunskapen allmän och missbrukas. All
kunskap är till sin natur esoterisk. Den bör göras exoterisk endast för dem, som nått
motsvarande utvecklingsstadium. Detta är intet försvar för godtyckligt hemlighållande utan
för esoteriska ordnarna. Människorna måste skyddas mot maktmissbruk.
320
Kunskap om världarna ligger i dessa världars medvetenhet. Inträd i världen och upptäck
kunskapen genom att leva enligt Lagen! Detta är lagen för all högre kunskap. Den, som följer
det högsta den ser och vet, stiger högre och når allvetenheten. Det är vägen för alla.
321
Försök att utföra en, två, flera saker samtidigt! Detta är en nyttig övning. Varje kropp har
sin medvetenhet. Lär de olika kropparna att fungera oberoende av varandra!
322
Många sjukdomar uppstå genom att individen icke har använt den kunskap han haft och
har. Kunskap är energi. Energier, som icke användas, fräta och förstöra.
323
Samarbeta! Lev för enheten! Affärsmannen bör i första hand icke tänka på vinsten utan
på hjälpen till andra. Det bör vara inställningen i allt. Gör vad du gör för att hjälpa och tjäna!
Sedan kan du göra vad du vill och det är rätt. Det finns ingen sysselsättning, som är hög eller
låg, blott rätta andan finns. Högsta makt är lägst, när den icke brukas för att hjälpa livet.
324
Det som är ditt är en gåva, ett anförtrott gods att bruka för att hjälpa. Att tänka på eget
och leva för eget är att avskära sig från livet och motarbeta sin egen utveckling. Egoism är
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självförblindelse. Detta kan icke sägas för ofta. Men endast de förstå, som vilja avstå från sin
egoism.
325
Tanken är människans mest subtila energi. Hennes utveckling beror på hur hon använder
den. Förfina, förädla tanken! Odla det som skärper förmågan! Matematik är ett av sätten.
Använd vunna tankeförmågan för att hjälpa, leva bättre för enheten! Utveckla förmågor,
ständigt nya! Stärk tålamodet, uthålligheten, hängivenheten!
326
Frukta icke ändrade levnadsförhållanden! De äro experiment, nya erfarenheter. Den, som
tar allt som en prövning, ser också rätt. Det latenta aktualiseras och viljan till enhet ställs
samtidigt på prov.
327
Man kan pröva sig själv genom att tänka tillbaka och ge akt på sina reaktioner, genom att
läsa om en bok man läst etc.
328
Varje medvetenhetsyttring har sin effekt. Detta bör vi alltid komma ihåg.
329
Varje steg kräver nya förhållanden. Använd nya förhållanden till att lära! Svårigheter äro
till icke endast för att övervinnas utan även för att vi ska lära av dem, vilket är ännu viktigare.
Vi kunna lära av allt mitt i all oordning och kaos.
330
Vi förstöra för oss själva med alla hatyttringar. Att kränka, förolämpa, hänföra allt till sig
själv, bli medelpunkt i allt, frukta, förråda och så mycket annat, förstör så många möjligheter.
Glädjen är prövosten. Där glädjen är borta, är själviskheten hemma.
331
Livstilliten säger, “ske din vilja”, och tackar. Den vet, att allt är till det bästa. Så kunna
vi pröva oss i stort som smått.
332
Vi äro alla övervakade. “Gud ser dig och ser allt”. Vad som möter är skörd. Men våra
reaktionssätt äro icke endast ny sådd utan även prov. Endast den består provet som tar det på
rätt sätt. De flesta misslyckas med nästan allt. Och sedan tycka de sig märkvärdiga. Att bedja
till gud är att bedja om nya prövningar, och detta göra de, som misslyckas med dem de redan
ha.
333
Var alltid positiv och bejakande, icke negativ och förkastande! Kritik förstör. Bli
inklusiv, icke exklusiv! Allt enligt Lagen ger ljus och kraft.
334
Att vara medveten om sin mästare är att vara i förbindelse med honom. Var icke rädd för
att mästaren skall vara en elemental! En sådan är alltid en robot men också en ackumulator för
ljus och kraft från mästaren. Bilden av mästaren är mästaren själv. Lita på lagen!
335
Var ständigt medveten om guds närhet! Det betyder att leva i kontakt med mästaren,
med det högsta. Allt är en kedja, en ström av kraft.
336
Förnuftets söner och ljusets döttrar uppenbara Lagen genom lydnad för den lag de ha.
337
Förädla tanken, vidga medvetenheten! Tag emot kraften!
338
Den som älskar är i kontakt med sin gud och den, som är i kontakt med sin gud, kan
älska. Detta är kännetecknet. Kontakten med gud är förbindelsen med det högre. Gud är
inbegreppet av allt: ljus, kraft, kärlek, enhet, lag. Se till att gud lever i det under- och övermedvetna och så ofta som möjligt även i dagsmedvetenheten!
339
Var medveten om guds närhet! Det är att leva i guds gemenskap. Vad betyder sedan allt
det andra? Det finns intet större än kontakten med gud (sådan han nu är). Ty högre världars
väsen möta oss på vår väg, våra föreställningars väg.
340
Den, som icke har gud i hjärtat, kan icke älska. Gud är vår sköld, vår starkhet.
341
Obrukad kraft försvagar. Kraften är outtömlig.
342
Kosmiska organisationen är fulländad. Den innebär guds ledning även för högre väsen.
Har man väl insett detta, finns det egentligen bara en lag i universum: “guds vilja”. Lydnad
heter Lagen, som vi alla ödmjukt och tacksamt böja oss inför. När högre väsen i högre världar
erkänna den lagen, huru mycket mera böra icke människorna göra det? Aktgivande på den
lagen ökar känsligheten för lagen, förstärker instinkten, ger bättre insikt, förståelse och
förmåga.
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Det är av oersättligt värde att äga bilden av mästaren i sitt hjärta, att alltid vara medveten
om guds närvaro. När önskan att bliva delaktig av guds närvaro gör sig hörd, så meditera stilla
över bilden av mästaren! Men sedan gäller det att lyda. Betrakta bilden intensivt och överför
den sedan till tredje ögat! Fortsätt därmed, tills bilden blir levande och alltid syns! Sedan
behövs inga ord, inga böner. Det räcker med hjärtats hängivenhet.
344
En annan nyttig övning är att aldrig bli förvånad över någonting, aldrig överraskad. Den,
som alltid är beredd att göra guds vilja, blir förutseende och står viljestark i upplevelsen.
Underbara saker hända, som man kan tolka rätt för egen del. Men det är ännu bättre att få
förklaringen genom mästaren. Den, som visualiserar mästaren in i detalj, så att bilden blir
levande, kan handla genom mästaren. Men bilden måste vara perfekt in i minsta detalj, så att
den icke kan undergå någon förändring. Övergiv sedan aldrig bilden, vad som än händer!
345
Detta utvecklar också tredje ögat. Detta visste de gamle och fingo lära sig i mysterierna.
När vi leva med bilden av mästaren levande, bli alla andra föremål också tydliga för tredje
ögat, oberoende av rum och tid. Bilden man gör sammanfaller med föremålet i planetminnet
genom attraktion. Se alltid till, att föremålen bli klart fixerade! Därvid väckes magnetiska
kraften och utför identifikationen.
346
På samma sätt upptäcker man sig själv utanför sig. Därigenom vinner man förståelse för
sina triader. Man har en bild av sig, av varje kropp i varje värld, och är själv jaget, som
betraktar dessa jagets representanter. Vet också att, när jaget sålunda betraktar sina kroppar i
de olika världarna, de bli levande i världen och utföra nyttigt arbete, hjälpa alltid någon i
denna värld, någon som dragits till kroppen, eftersom den blivit självmedveten.
347
Tag vara på alla maningar inifrån! Det är viktigt att lyda impulsen, som är en befallande
kraft. Utan strävan blir ingen impuls och intet gjort. Bevara i allt detta sunt förnuft, harmoni,
rimliga mått och steg!
348
Ifall du blir bestulen, så vet att du betalt någonting i förväg! Den, som tar det som icke är
hans, får dyrt betala det. Lita på lagen! Den är ofelbar och ser allt. Ingenting kan försvinna
utan att lämna spår. Den, som litar på lagen, förgiftar icke sitt sinne med hatiska tankar. Tas
allt ifrån dig, så le obekymrat! Det är skulder, som måste kvittas eller inbetalningar för
framtiden. Lita på lagen, så kan ingenting hända, som icke är till det bästa!
349
Utan förtröstan och tillit misslyckas allt mer eller mindre. Tillit och lydnad äro bästa
ledstjärnor. Var glad och lycklig – icke genom begär utan själens längtan! Livstillit och
frånvaro av alla önskningar ge glädje. Var glad för att få vara i kontakt med mästaren, för att
få tjäna och hjälpa! Glädjen är tecken på vishet och är i sig själv en kraft.
350
Lev för hierarkien, lev för mästaren, lev för gud, lev för Livet, lev för att hjälpa, att giva!
Vad betyder allt annat? Den, som glömmer sig själv, glömmer det lägre för det högre, har
gjort omätlig vinning.
351
Tanken är kraft, som drar till sig det, som harmonierar med tankens natur. Tanken är det
viktigaste av allt. Allt beror på tanken. Ju mera energiskt, helhjärtat tänkandet är, desto
snabbare förvandlingen, desto större kraften.
352
Alla äro vi ett. Är planeten lycklig, folket lyckligt, få alla del därav. Detsamma gäller
olyckor. Borde det icke säga något? Det är stort misstag att tro, att någon kan hålla sig utanför.
Vi ha alla del i det mentala, det emotionala, i ljuset, i luften och vattnet etc.
353
Tankarna, som äro eld, tända elden i människornas hjärtan. Hur skall den elden kunna
brinna, om ingen tänder? Det är hierarkien, som tänder i någras hjärtan, och dessa sprida elden
vidare. Det beror på envar, när elden brinner. Göra alla vad de kunna med sina tankar för att
elden skall brinna? Hur använda de sin tanke?
354
Den lärare, din mästare, som lever i ditt hjärta, är elden. Källan till all kraft ligger i allt
högre världar. För människorna är det essentialvärlden. Därifrån kommer gnistan, som tänder
elden.
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En tanke drar till sig övriga tankar. Så bygges tankesystemet. Det ena drar till sig det
andra. Hela väven består av en enda tråd, som vävts samman. Så blir allt ett utflöde från
enheten. Därifrån kommer allt. Så bygger hierarkien och så människorna. Tag vara på varenda
tanke!
356
Den, som tager på sig världens nöd för att hjälpa, kan hjälpa. Den är lojal och uthållig.
357
Tag vara på hälsan! Det finns fysisk, emotional, mental hälsa.
358
Undvik stridigheter! De fylla hjärtat med bitterhet. De tankar, som därvid tänkas, äro
varken sanna eller goda. Man är förvånad att se, hur mycket människorna tänka, som de veta
icke är sant. De inse ej, att de därmed hindra sig att se, att upptäcka kunskapen. Hur skall
sanningen kunna finnas, där lögnen regerar? Varför kan icke religionen förändra
människorna? Varför finns där ingen kraft? Sanningen förändrar allt, ty sanning är icke bara
ljus utan även kraft.
359
Glädjens liv är kämpande liv, är guds närhet och arbete. Ora et labora! Bed och arbeta!
De gamle visste det. Det är falsk tendens att förkasta det gamla, därför att det blivit
uppblandat med tillägg. De gamle ägde kunskap. De förklarade allting genom krafter. Modern
vetenskap förklarar allting med materia. Men det är ju samma sak. De gamle visste tankens
makt, som de kallade magi. Den kunskapen är förkastad, är bortglömd. Den måste
återupptäckas.
360
Tanken är elden. Vibrationerna nå alla. Det behövs endast att folk öppna sina hjärtan,
vilja det sanna och rätta och det kommer till dem. Visserligen fordras viljan att lyda det ljus
som finns. Livet måste läggas om. Gamla vanor måste bort. Men den, som är uppriktig och
trogen, skall finna, att ljus är förvandlande kraft. Det räcker icke med att inse sanningen. Det
fordras vilja att omsätta den i livet. Annars blir sanningen teori och spekulation, som
förkväver idén. Kraften går förlorad, om den ej får manifestera sig. Kraft medför förändring,
förvandling. Får den ej verka förvandling, upphör den att vara kraft. Vi se det hos alla. Många
veta oändligt mycket mer än de behöva för att leva och ha ingen nytta av sin kunskap, som
saknar kraft och liv. Vad är en sådan kunskap värd?
361
Tankar äro krafter. De draga till sig andra krafter. Tankar äro skyddsvakter, som hindra
lögnvibrationerna. Ljuset skingrar mörkret. Tänk de tankar, som tända ljuset!
362
Det räcker icke med goda önskningar, deltagande, hängivenhet för hierarkien. Hjärtat
måste vibrera i samklang med den kosmiska rytmen. Då först kan man lita på det. Det känner,
vet, kan, är förbindelseled med högre värld.
363
För att högre kropparna ska fungera effektivt fordras, att de äro “organiserade”. De
flestas kroppar äro kaos, en virvlande massa av molekyler, tecken på oorganiserat tänkande
och kännande, fruktan, oro, skiftande sinnesstämningar, allting utan ordning, reda, sammanhang.
364
Förändringar komma oftast oväntade. Förväntan medför motsatt verkan. Svarta logen
söker ingripa och hindra. Somliga äro medvetet svarta, andra handla i enlighet med sin hatiska
natur, massan är gelé, oduglig till både det ena och det andra, far hit och dit alltefter blåsten.
365
De svarta finna ingenting, sålänge tanken är fast, energien oförminskad, lojaliteten och
tilliten orubbad.
366
De som vilja segra måste hålla sig till hierarkien, som är enda skyddet mot de svarta.
367
De svarta begagna alla konflikter för att avskära ljuset, så att människorna blinda tumla
om i mörker.
368
Sedan mästaren, herren, gud har mottagits, finns ingen återvändo utan katastrof. Vägen
må vara bitvis bekväm, bitvis besvärlig, men stjärnan lyser den, som icke sviker. Kanhända de
svarta insvepa allting i mörker. Då finns endast stjärnan i skyn, som de aldrig kunna släcka.
Håll blicken fäst på den, tills mörkret skingrats.
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De svarta göra oss i hierarkien stor tjänst. De tvinga de lata, slappa att vakna och sträva.
Men vi kunna reda oss utan de svarta. Låt mästaren leva i hjärtat! Sömnen är de flestas herre.
De säga, att de dyrka. De bedja och skria: herre, herre. Men de göra icke guds vilja, som de
icke fråga efter. Då behöva de väckas!
370
Alla vandra de alltid utmed en avgrund. De bestiga ett berg med avgrund nedanför. Ha
de icke förstått, vad livet är för den, som vill högre? Då först börja svårigheterna. Ingen
kommer i kontakt med sanningen utan att ställas på prov.
371
Ännu aldrig i jordens historia har det varit så mycket jordbävningar, vulkanutbrott,
stormar, dimmor, klimatförändringar, epidemier, fattigdom, krig, revolutioner, bedrägerier,
förräderier. Ingenting förstå de.
372
Tanken kan likt en nyckel öppna dörren för smittosam sjukdom. Tanken smittar. Tanken
förgiftar. Tanken är oberoende av avståndet. Tanken kan göra immun.
373
Det finns endast ett sätt att undvika skada och det är att stå i förbindelse med hierarkien
på något sätt. Intensifiera därför strävandet till mästaren, ledaren, gud. Förbindelsen med det
gudomliga medför immunitet av alla slag. Vad det än gäller, så behövs silvertråden, som
förbinder alla kropparna med hierarkien. Svarta logen söker på allt sätt att avleda tankarna
från hierarkien. De få på det sättet lättare makt över individen. Glöm aldrig för ett ögonblick
hierarkien! Kom ihåg uppmaningen: “Med blicken städse fäst på mig...” Var alltid medveten
om guds närvaro! Däri ligger förbindelsen. Låt tanken “vila i gud”, så snart den icke är bunden
vid dagliga plikter! Detta är icke kvietism: “Vad vill gud nu att jag skall göra?”
374
Man kan icke forma, skapa utan en formare, som vet formen. Man kan icke bygga utan
den, som vet hur det skall byggas. Man kan icke få ljus utan ljuskälla. Sök därför föreningen
med det högsta, med gud, ledaren, mästaren, hierarkien! Den som glömmer gud förlorar allt.
Den, som tror sig om att utan gud göra något, vet icke något om lagarna för tillvaron. Vad
individen själv gör är så mycket självbedrägeri, som hindrar självförverkligandet. Det består i
att bliva ett med det gudomliga, låta det gudomliga utföra sitt verk i oss, icke genom att
passivt se på utan med intensiv aktivitet göra det gud vill. Hängivenhet, tacksamhet,
ödmjukhet, allt detta förinnerligande, är tecknet på rätta gudsförhållandet.
375
Fråga i stället: Tjänar du icke mörkret, tvivlet? Är du icke en förrädare, en lögnare, en
slöfock? Är du icke irriterad? Är du icke vårdslös? Är du uthållig, färdig att arbeta, rädd för
ljuset? Det är mycket ledaren ser och får överse med, under det att lärjungen tycker sig
förträfflig.
376
Endast genom hängivenhetens kraft kan man nå det högsta.
377
Humanisten måste återgå till mystikerns inställning och kyrkan måste återgå till
innerlighet och hängivenhet.
378
Små tankar göra ingen stor. Ju bredare, större, högre, desto närmare enheten. Allting är
förutsett. Allting är förberett. Detta är livets möjligheter. Detta är guds verk. Detta är ljuset
och kraften i beredskap. Men människorna utnyttja icke sina möjligheter, låta alla tillfällen
glida sig förbi. Den, som icke vill sträcka ut handen, taga till sig maten och tugga, får svälta.
Människan får allt. Men bearbetningen får hon göra själv. Gud är ingen matningsmaskin för
de hungerstrejkande.
379
Det enda gud begär är, att människan håller förbindelsen obruten.
380
Vad människan tänker, det är hon. Tänker hon trivialiteter, är hon trivial. Det är tanken,
som är förbindelse. Lägg märke till olika själstillstånd och organismens förnimmelser! Lägg
märke till yttre föremålens inflytanden och deras liv under människans hand! Tänk därvid på
föreningen med högre världar!
381
Hängivenhet, attraktion verkar som magnet och drar till sig ljuset. Varje angrepp från de
svarta blir en bumerang för dem och i varje fälla ska de själva falla. Men seger vinner endast
den, som gör sitt bästa och energiskt. Vi lova framgång. Men tvivel, misstänksamhet, fruktan,
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sårbarhet, förolämpningar, förbannelser måste bort. Endast den, som lämnar allt åt hierarkien,
åt gud, kan segra. Detta är viktigt. Det får icke finnas undantag, undanflykter, ursäkter. Order
och kontraorder blir desorder. Allt blir kaos. Var konsekvent alltigenom! Allt eller intet.
Tillse, att grunden blir väl lagd!
382
Frukta inga fiender! De endast utföra behövligt arbete, lära dig sätta värde på allt
väsentligt och oförgängligt.
383
Bandet, som förenar lärjungen med mästaren, är av största betydelse. Det skyddar. Den
som vandrar oskyddad misslyckas. Utan ledning går man vilse.
384
Det fordras uppriktighet, konsekvens. Bryt med det förflutna! Förkasta det! Låt ingenting
av det gamla binda!
385
Det är utmärkelse att få möta de svarta. Driv bort dem i mitt namn!
386
Omdöme förutsätter att vara i det högre. Lev i det högre, för det högre, högsta lag,
enheten!
387
Nuvarande tillståndet motsvarar sista perioden på Atlantis. Samma pseudofrälsare och
pseudoprofeter, samma krig, förräderi, barbari. Även atlantiderna kunde flyga för att bedra
och skada varandra. Templen vanhelgades och vetenskapen användes för att bekämpa sanna
kunskapen. Första tecknet på kultur är tolerans, välvilja, frånvaro av kiv och split och tvist och
personliga antagonismer.
388
Det räcker icke med att “lita på gud”. Det fordras att vara uppfylld av gud. Det är stor
skillnad mellan att hysa svag och inaktiv förtröstan och att vara genomträngd av guds ljus och
kraft. Ingen trötthet, ingen fruktan, ingen möjlighet till sårbarhet. Segra genom enhet!
389
Observera centra i eterkroppen utanför organismen!
390
Det finns icke två identiska föremål. Redan det, att de icke formades i samma ögonblick
gör, att materierna icke äro desamma.
391
Varenda en, som icke håller förbindelsen med gud obruten, är en förrädare. Hospitalen
äro fyllda med dem, som glömt sina löften och varit förrädare mot det bästa inom sig.
392
Egenarten är det högsta, är monaden. (Detta kallades “personligheten”.)
Personlighetsfilosofi är monadfilosofi. Allting består av monader. Men endast de monader,
som nått människans rike, äga självmedvetenhet. Varje rike betecknar ett högre
medvetenhetsstadium. Och inom varje rike finnas hundratals medvetenhetsnivåer. Antalet
nivåer till högsta kosmiska förefaller oändligt. Först på högsta nivån känner monaden sig själv
och allt annat i dess absoluta totalitet. Till dess var det relativt. Det relativa är en serie nivåer.
Det absoluta är målet. Excelsior!
393
Var rädd om hälsan! Belasta icke andra med din nedstämdhet och irritation! Misstagen
icke endast spridas i omgivningen utan sträcka sig upp i högsta kausalkedjan och passera
genom hierarkien. Varje ansträngning att avvända ont är icke endast välgörande för dig själv
utan stärker även “rummet på långt avstånd”. Allt hör samman. Även på Venus förnimmas
misstag på jorden.
394
Människoriket är en länk i kedjan mellan högre och lägre riken. Däri ligger ansvar.
Krafterna från högre världar strömma genom människorna ner i lägre riken. Jordbävningar
etc. tillhöra mineralriket.
395
Läkarna borde vara hälsobärare. Nervcentra äro kraftantenner och magneter. Även
magneter förlora sin förmåga, om de placeras var som helst. Nervcentra förtjäna särskilt
beaktande och skydd.
396
Den, som är rädd att förlora sin frihet, sin egenart, har icke utvecklat den. Ty annars
kunde den ej gå förlorad. Det är genom att uppgiva något av vår frihet, vår egenart, som vi
lära, som vi kunna identifiera oss med det, som vi lära av. När vi lärt på detta sätt, kan
egenarten göra sig fri. Den kan aldrig gå förlorad annat än för lärandets tid. Den, som mister
sitt liv, skall finna det.
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397

I kaos, i urmanifestationen, är evigt mörker. Kosmos är ljus, så länge kosmos består. De
svarta försöka överallt släcka ljuset och framkalla kaos. De svarta äro dömda att misslyckas.
Ty de framkalla krafter, som de äro oförmögna att behärska. Det är icke de svarta, som äro
farliga, utan de krafter de uppväcka. De inse icke, att utan ljus de själva icke kunna existera.
De bekämpa sig själva med sina egna vapen. De kunna ställa till oreda endast i de fysiska och
emotionala världarna. De 47 högre världarna veta de ingenting om. De tro, att de betyda
“utslocknande”. Det gör det också – för dem.
398
Var och en, som isolerar sig, avskär förbindelsen med det högre och går vilse och
misslyckas. De flesta irra därför hjälplöst omkring. Endast genom attraktion, genom förening,
genom enhet, kan individen förverkliga sig själv.
399
Tänkarna, som skarpsinnigt tänka djupsinniga absurditeter, skapa tankemoln, som
utestänga mentala solen, och bli ansvariga för mentala mörkret. De flestas tankar vålla kaos i
mentalvärlden, emedan de icke överensstämma med verkligheten. Det blir ödesdigert för den
planeten. Tänkarna idiotisera sig själva, spinna sina nät ur sig själva istället för att förvärva
objektiv medvetenhet och under tiden bemästra det föreliggande objektiva. Dessa tänkare
skapa sin egen förnuftslösa framtid i kaos.
400
Ingen undgår ansvar. De, som ej vilja lära av det som de kunna lära, få irra i okunnighet,
tills de lärt sig den läxan. Många tusentals inkarnationer kastas bort på dylik oefterrättlighet.
Under tiden bli de hindrande för andra och få bära det ansvaret också. Kollektiva ansvaret är
större än egna ansvaret. Det finns intet isolerat ansvar. Allting är ett och återverkar på allt.
401
Kultur betyder kult av ljuset, dyrkan av ljuset. De, som ur egen okunnighets hjärna
konstruera sina fiktioner, arbeta på att släcka ljuset. De svarta ha tacksamma elever i alla, som
i sin okunnighets högfärd och hybris (förmätenhet) ska konstruera för andra.
402
Vår planet är en sorgens planet, beroende på fjärde naturrikets repellerande tendens.
Människoriket, som skulle vara ledare för de tre lägre rikena, har endast sökt ställa till med
kaos. Mänskligheten har förlorat förståelsen för skönheten i strävan efter ljusets källa, högre
världar. Det är vägen till enheten. För att finna den vägen blir tjänande inställning en
nödvändig förutsättning med lydnad för Lagen (kunskapen om samtliga natur- och livslagar,
icke människors tabuer, som vålla kaos).
403
Känn dig alltid som om du vore i ständig, högtidlig närvaro av planetens konung!
Känslan av högtid, av under, av härlighet är förbunden med högre världar. Dessa högre
världar äro fyllda med väsen, som övergå allt mänsklig fantasi kan utmåla av skönhet,
allvetenhet, allmakt, allgodhet.
404
När det vardagliga, det som de flesta sky såsom grå tröttsam upprepning av rutinarbetet,
blir fullgjort med noggrannhet, omsorg, glädje och tacksamhet mot livet, då har människan
lärt sig det slaget av arbete, lärt sig det slaget av insikt och förståelse, det slaget av lydnad för
den sidan av lagen. Den, som går den vägen, finner sin väg genom mörker och kaos. Livet är
arbete och möda i värld efter värld. Liv är skapande frihet i glädjens arbete. Daglig
hängivenhet gör allting till fest, där det triviala dras upp till skönaste kultövning.
405
Sjung: “Jag älskar dig, o Herre, jag utgjuter mig för dig i vördnad och hängivenhet”. Det
ger eko långt upp i högre världar. Genom hängivenhet, lojalitet, öppnas nya vägar till höjden,
varifrån ljus och kraft komma. Bli eld!!
406
Räkna icke timmar, dagar och år, ty de äro sig lika för den som tjänar! De äro lika
glädjefyllda, lika sköna och härliga för den, som lever med högre världar för ögonen. Den,
som det kan i vardagslivets annars tröttsamma enahanda, har lärt sig en fundamental läxa i
livet: att alltid vara lycklig och tacksam, där ödet placerat honom. Den blir till en glädjekälla
för alla, får öknar att blomstra och torra marker att giva vatten.
407
Genom emotionalvärlden (känslorna) nå vi mentalvärlden (tankarna) och idévärlden
(intuitionerna) samt slutligen essentialvärlden (enheten, övermänniskan). Tillse, att
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förbindelsen med högre världar är obruten! En enad medvetenhet fullgör högsta lag, viljan i
högsta värld. Lev i enheten, fullgör högre världars vilja, lagen!
408
Den, som passivt förtröstar, är “död”. Gud är ingen begravningsentreprenör. Gud leder
villiga medarbetare. Alla kunna vi utföra något slags arbete. När envar gör vad den kan, hjälpa
de alla gud. Gud måste räkna på att envar gör sin plikt. Annars blir det oordning, måste andra
göra deras arbete, som försumma sin plikt. Att hjälpa till är att avlasta. De flesta pålasta sitt
arbete på andra. Det blir dålig pliktuppfyllelse och dålig sådd.
409
Hjälpen från åvan kommer i sista stund. Då ha de flesta stängt dörren för hjälparen och
gå miste om hjälpen.
410
Människorna motarbeta varandra istället för att hjälpa varandra. Det är som ett hopplöst
vansinne, livet på denna planet. Det är som om de aldrig ville förstå det som dagligen sägs.
Högre världar tänka pliktuppfyllelse och sända budskapen till mänskligheten, som tackar för
att den slipper göra annat än godtyckligheter och ber om mera hjälp med allt, som den själv
måste göra.
411
Endast i förening av olika medvetenheter ligger möjligheten att skapa. Dessa egenarter
finnas i högre världar. Enheten är förutsättningen. Glöm ej, att vibrationer äro materia och att
materia äger medvetenhet!
412
Mänskligheten är söndrad, splittrad och därför maktlös till allt gott verk. Sök högre
enhet, som är guds vilja!
413
Tacksamhet är en av rättvisans förnämsta egenskaper. Allt är skänk från åvan. Vi kunna
utföra endast vårt lilla bidrag till arbetet på det hela. Ädelhet är först och främst tacksamhet.
Ädelhet kalla folk förfädernas förtjänster. Sådan ädelhet fås genom infödsel i vissa familjer.
(Därför säger också engelskt ordspråk: Lycklig den, vilkens förfäder farit till helvetet, ty de ha
lämnat utmärkelser och rikedomar – förvärvade genom sjöröveri – i arv åt sina
efterkommande.) Otacksamhet är bästa beviset på oädelhet. Tacksamhet och lojalitet äro
syskon. Det är icke lätt för läraren att sammanlänka tillfällen.
414
Hela kosmos är byggd på enhetens princip, på förening av olika slag av medvetenheter i
en lång kedja. Utan denna kedja såsom förbindelse med högre världar finns intet
uppåtstigande.
415
Det finns ingen vila och ingen komfort för den, som vill högre. Livet är arbete och möda
och icke bekvämlighet. Alla förmågor måste underhållas, även fysisk spänst.
416
Det är mänskligheten, som är ansvarig för vår planets öde. Så mycket betyder dess
emotionala och mentala medvetenhetsyttringar. Jordbävningar, atmosfäriska störningar,
översvämningar etc. äro människornas verk, ehuru de icke vilja tro det. Huru många tankar
äro välvilliga? Alla harmoniska ordningar störas av människornas disharmoniska tankar.
Planeten inverkar i sin tur på solsystemet och detta på andra system.
417
Många sjukdomar ha mentala orsaker och kunna botas mentalt. Nerverna äro oftast
angripna vid sjukdomar. Äro nerverna sjuka, finns ingen motståndkraft mot allehanda
infektioner och kräfta. Nervsubstansen kan skyddas, tränas, genom tanke och känsla, psykisk
energi. Men alla laster bidraga till att förstöra nervsubstansen. Ingenting bevarar som
förbindelsen med hierarkien. Detta kan icke nog starkt påpekas. Varje störning hos individen
återverkar på hierarkien, eftersom alla naturriken äro förbundna och det femte naturriket har
ansvar för det fjärde. Människorna äro förrädare mot det bästa inom sig och därmed förrädare
mot hierarkien. De besinna aldrig sitt ansvar. De skada hierarkien.
418
Endast kontakt med vibrationerna från åvan kan bevara. Varje åsidosättande av hänsyn
till hierarkien medför vådor av olika slag, öppnar kanaler för svarta krafter.
419
Ständig kontakt med högre förnuft medför bättre insikt. Använd tankar och andra krafter
till att befrämja allas väl! Tänk gott om alla, hurudana de än äro! Då bli alla bättre. Annars bli
alla sämre. De, som kunna tänka, äro i första hand ansvariga. Endast ett hjärta fyllt med
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hierarkiens storhet kan använda lagen. De andra mumla sina verkningslösa böner men kunna
icke omsätta orden i livet.
420
Vi forma våra egna kroppar med våra medvetenhetsyttringar. De, som icke få tankarna
från åvan, skada vävnaderna.
421
Lämna det förflutna och gör allting nytt! Bygg framtiden med goda tankar! Lev med
läraren för ögonen! Frukta ingenting, ty gud är med dig, om du är med gud! Fördöm ingenting,
ty gårdagens upplevelser tillhöra det förflutna! Lämna allt: Lev för framtiden, arbeta för
framtiden! Var glad och lycklig! Offra dig själv för världen och livet! Sträva mot höjden!
Detta är rätta livsinställningen.
422
Människorna äro offer för okunnighet och sitt dåliga förflutna och sitt dåliga umgänge.
Lämna därför allt detta och hjälp istället för att harmas!
423
Sök inga andra vänner än dem, som vilja högre! Lämna de andra, om du ej kan hjälpa
dem!
424
Allting är lag och allting är attraktion eller repulsion till lagen. Se till, att allting blir
attraktion! Var alltid medveten om ansvar för varje tanke! De äro oövervinneliga, som
fullfölja lagen. De fullgöra därmed hierarkiens vilja.
425
Kring goda gärningar samlas svårigheter. Den, som strävar högre, ser vad inga andra se.
Klaga ej över att förmågan att motstå det onda utvecklas till en rustning, som attraherar goda
krafter!
426
Hela kosmos hålles samman genom medvetenhetsyttringar. Allt som sker är resultat av
medvetenhetsyttringar. Allt beror på medvetenhetsyttringar. Allt har i sista hand en kosmisk
effekt.
427
Via reale fiat rex. (Konung blir man på konungens väg.) Det finns ingen annan väg.
428
En vilja håller klotet samman. De goda arbeta på att tjäna den vilja, som endast vill
lagen.
429
Kropparnas sammansättning bestämmer utvecklingsnivån. Det materiella följer
medvetenheten och tvärtom. Detta gäller i alla riken. Med högre materien följer högre
medvetenhet och tvärtom. Det är därför det är nödvändigt tänka högre tankar. Allt detta är av
oerhörd betydelse.
430
Tanken är materia med medvetenhet, ett levande väsen, som icke kan förintas utan
motarbetas endast med en starkare, motsatt tanke.
431
Det finns ingen större uppgift än att tjäna hierarkien – vara dess redskap bland
människorna.
432
De goda krafterna draga oss uppåt. De onda vända åter till oss. Så är det med varje
tanke. Att ständigt minnas detta, aldrig glömma, är viktigt.
433
Svarta logen arbetar på sin egen undergång, ty alla krafter, som slungas mot högre
världar, återfalla med acceleration och krossa avsändaren.
434
Lita på hierarkien! Ingenting kan beröra den, som känner dess makt, dess sömnlösa
vaktande på allt!
435
Ljud återverkar på de mest oväntade sätt och inverkar på föremål. Ingen tanke utan
effekt! Detta gäller även de förströdda tankarna. Den, som ömkar sig själv, kan förlora sina
pengar. Den som vredgas kan bli utsatt för angrepp av skilda slag.
436
Ett skratt berör atmosfären och åstadkommer verkningar. Glädje består ej i högljudda
yttringar. Glädje är ett särskilt slag av visdom, även i yttre avseende.
437
Det fordras uthållighet till allt, som skall växa. Uppmärksamheten får aldrig slappna. Så
är det med varje tanke.
438
Fruktan förlamar tanke och känsla och organismen.
439
Tag vara på kåda och trädens utsöndringar såsom läkemedel!
440
Sällhet är essentialmateria. Den finns i det högre, ej i det lägre.
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441

Uppmärksamhet är som en strålsamlande lins.
Alla krafter måste riktas.
443
Utan fokus ingen eld, utan mörker och köld.
444
Framgång anger rätt tillämpning av lag.
445
Det behövs dagliga prov och övningar. Utan dessa kan ingenting stärkas. Det är lika
nödvändigt att strida som att arbeta. Det gäller icke bara att visa prov på förmåga utan att
utveckla och stärka. Det räcker icke med god vilja. Det behövs lugn i stormen, stadighet i
striden. Ty kamp blir det med det onda i världen. Det är segern, som gläder.
446
Godtag hierarkien som en nödvändighet, ty det är den, mänsklighetens skydd.
447
Utan högre världar, högre riken, högre väsen finns det ingen utveckling för människan,
bli alla perspektiv felaktiga.
448
Fysikalisterna känna till en enda värld, värld 49. De ha latent kunskap om två andra:
emotional- och mentalvärlden. Det är allt. Mer veta icke heller indierna med sin “hemliga
vishet”, eller satanisterna, som tro, att nirvana betyder utslocknande.
449
Hierarkien är mänsklighetens Protector.
450
Genom att tänka på maten gör man den mera närande.
451
Alla högre krafter ha sin motsvarighet i mänskliga organismen. Så omsorgsfullt är den
uppbyggd. Chakras äro ackumulatorer av kosmisk energi. För att rätt förstå sjukdomar måste
man känna till motsvarande kosmiska energier.
452
Valeriana är växtrikets blod. Saliv är som andra körtlars utsöndringar av stor betydelse.
De bli gifter under vredens inflytande.
453
Det är väsentlig skillnad på svält och fasta. Fasta är frivillig och tages med glädje och
god nytta. Svält räknas som umbärande och undergräver organismen. Så mycket betyder olika
inställning.
454
Stoikern sitter glad i fängelset. För den deprimerade, som låter något yttre inverka på
sinnesstämningen, blir fängelset en plåga. Tag allting som från åvan och det blir lätt att bära!
Även fienderna bli då som ens vänner.
455
Före sju års ålder bör ungdomen ha kunskap om hierarkien. Allt, som sedan inhämtas,
lämnar outplånliga spår i medvetenheten. Det är därför det är så svårt att ändra inställning
senare i livet.
456
Nya nebulosor uppstå genom att strömmarna varieras.
457
Glömska, förströddhet, tvehåga, nyfikenhet, lösmynthet höra till de brister, som måste
elimineras. De äro samtliga förrädare. Alla misstag ifråga om lag äro förräderi mot hierarkien,
emedan de försvåra dess arbete.
458
Håll dig till en lärare, en rishi. Två sända olika strömmar, som kunna korsa varandra och
krossa lärjungen.
459
“Där du går fram ska liljor växa i dina spår och där du vilar samla sig världens safirer”.
Detta är den välgörande budbäraren. När hierarkien sänder en budbärare, så upprepas icke
hela läran på nytt, emedan budbäraren vet och vördar hierarkien. Det räcker med ett enda
budskap: “Gå och var vår budbärare!” Tveka icke anträda resan därför, att hästen skrapar med
foten, aningslös om resans längd!
460
Lev för gud! Låt gud uppfylla hela din varelse, så att du icke längre kan leva för annat!
Du själv med dina önskningar skall försvinna, dina komplex, dina personliga bedömanden,
dina ömtåligheter, dina absurditeter.
461
Med sina tankar formar nationen sin framtid, liksom individen, sitt öde, sitt
förverkligande. I själva verket beror framåtskridandet på inställningen till övermänniskans
rike, till hierarkien, “guds vilja”. Varje individ lämnar sitt bidrag. Personens, gruppens,
nationens öde beror på inställningen till hierarkien, lagen.
442
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462

Upprepa läran varje dag! Skydda läran varje timma mot vanans spetälska! Lev! Var eld,
var kraft, var budbärare! Var tacksam för de svårigheter, som tvingar dig rikta din blick mot
höjden, icke glömma ditt uppdrag!
463
Var icke rädd för stormen, striden! Med kunskapens sköld fruktar man icke fiendens
pilar.
464
Vi upprepa outtröttligt detsamma, hur nödvändigt det är att förnya livet, att fyllas med
gud varje stund.
465
Läran är icke till för att avnjutas utan för att förverkligas. Vi predika för döva öron. Folk
ändra ingenting av sina vanor, sina tänkesätt. De besinna icke sitt ansvar, att vetande innebär
prov. Endast de, som ytterligt anstränga sig för att förstå och tillämpa, kunna rätt motta
prövningarna.
466
Bevara hälsan! Var vid gott mod! Förtrösta! Endast tillit möjliggör framsteg, att lära.
467
Gud är kärleken. Gud i dig är kärleken. Finns icke kärlek, är gud icke i dig. Fyll dig med
gud, med attraktion, drag till dig enheten, var inklusiv, omslut och upphöj!
468
Hierarkien är garanti för omvandlingen av det vanliga till det värdefulla, av det lilla till
det stora.
469
Är gud med dig, finns ingen vardag, ingen vanlighet, är livet en forskningsexpedition,
har du ett ständigt uppdrag. Lev för livet och icke för dig själv!
470
Det högre genomtränger det lägre i varje ögonblick. Det är en ström av energi (ljus,
materia). Och de märka ingenting.
471
Andas in materiakraftmedvetenhet! Var medveten om kraft! Varje andetag kan få
betydelse för samtliga kroppar, fysiskt, kemiskt, psykiskt. Stilla irritationen med djupandning
av liv! Var icke irriterad, icke orolig, utan lugn, lugn, lugn!
472
Allting förvränges av de flesta. Envar tillämpar principerna, lagen, på sitt eget lilla sätt.
Hur kunna de då vänta något resultat? Endast om hängivenheten fyller varelsen, blir det
förståelse och rätt val. Tacksamhet mot givaren visar vägen. Endast kärleken kan välja rätt.
Endast i gud se vi gud.
473
När du var ung, tog du din packning och gick dina egna vägar. Men sedan du vuxit upp,
lade gud på dig sin packning och förde dig dit du icke ville gå.
474
Följ hjärtats lära, ty den visar rätta vägen! Lyd kärlekens diktat, ty det är vishet! Kärlek
är ljus och kraft. De misstag du gör för kärlekens skull äro nyttiga misstag. Ha tillit till
kärlekens lag! Ha tillit till Lagen!
475
Planeten är sjuk, ty den har förlorat sina högsta principer. Mänskligheten irrar, ty den vet
ingenting om hierarkien.
476
Hur många överflödiga karmiska hinder de hopa på sin väg, hur många onödiga
manifestationer, emedan de gå sin egen väg och icke guds väg, icke hierarkiens. Endast gud
ger seger, gud såsom högre vilja.
477
Ju större spänningen, desto större kraften och starkare ljuset.
478
Kärlek är ledande och skapande princip, när den är medveten, strävande, offrande,
självförnekande.
479
Om kärleken innebär självförsvagning, självupplösning, självgagn, är den icke den
högsta.
480
Rätta kärleken är fylld till brädden med aktivitet och expansion och sällhet. Kärleken
försätter berg.
481
Många älska sin egen svaghet och tveka inför uppgiften.
482
I stunder av mänsklig orättvisa glöm ej Lagen!
483
När vi veta, att vi tjäna evolutionen, kunna vi förlita oss på rättvisan.
484
De svarta nalkas sällan direkt, ofta genom tre mellanled. De man ser synas alltid vita.
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485

Kräfta kan botas med psykisk energi. Ty det är brist på psykisk energi i blodet, som
frambringar kräfta. Ofta är psykisk energi förbrukad genom övermått av aktivitet eller rentav
andlighet, som fallet var med Ramakrishna och andra andliga lärare.
486
Andas in energi, vitalitet, fyll organismen med kraft! Tänk in kraften från gud!
487
Guds vilja är dharma, livsförpliktelser, ansvar, enhet, arbete, strävan, lydnad för lagen.
488
Hängivenhet är tornet på berget, som fienderna undvika men i vars skydd en vän alltid
finner vila. Hängivenhet är motsats till tvivel, som endast är okunnighet, och vilar alltså på
upplysning.
489
Tjänandets väg finner den, som glömmer det förflutna och ser framtiden, bär lärarens
bild i sitt hjärta (emedan detta är även eljest oundvikligt), aldrig fruktar, emedan gud är
oangriplig, aldrig fördömer, emedan det gamla är glömt och tiden icke räcker till för annat än
nuet, fyllt med arbete för framtiden, med arbetets glädje, självuppoffring för att tjäna, strävan
mot höjden. Strävan uppnår alltid dörren. Vi segra, emedan vi sträva och äro uthålliga i vår
strävan.
490
Karma är det förflutnas sjukdom. Dess bot ligger i framtiden. Endast strävan frigör från
det förflutna. Strävan, rörelse, icke stillastående, skyddar mot fall (analogi: himlakropparna).
Förändra karma betyder att förändra alla betingelser genom strävan mot framtiden. Energier
strömma till den som strävar.
491
Evolutionen tar ofta underliga vägar.
492
Mänskligheten drabbas av olyckor, emedan den icke lyder lagen.
493
Karma hotar endast dem, som försjunka till inaktivitet. En strävande tanke är frigjord
från det förflutnas börda och ilar vidare på sin bana. Även med en svår karma kan man nå
frihet.
494
Man tjänar icke hierarkien med böner (om hjälp till bekvämt liv etc.) utan genom att
lätta dess börda och tjäna livet i stort som smått. “Vad I haven gjort mot en av dessa minsta...
“
495
Hierarkien beklagar, när den ser vördnad i ord och icke i handling. “Varför kallen I mig
herre, herre, och gören icke som jag säger?”
496
Mänsklighetens uppgift är att transformera energier till och från högre världar. Detta
sker genom medvetenheten. Sträva mot övermänniskans rike! Omskapa livet! Följ lagen! Var
medveten om din livsförpliktelse såsom människa, såsom tillhörande fjärde naturriket mellan
tredje och femte! Planeten behöver ditt arbete, hierarkien din medverkan. Bli medveten om
ditt ansvar!
497
Hierarkien gillar icke spiritism, hypnotism, kirurgi, mineralmedicin.
498
Evolutionen går enligt lagen sin gång mot fullkomlighet. Förenkla livet! Yogametoder
kunna ersättas med strävan till enhet, ett eldigt hjärta.
499
Frälsningens väg är ödeslagens och skördelagens väg.
500
Ljumhet, halvhet, både-och är värre än uppenbar ondska. Ty den är uppenbar. Men ingen
ser, att ljumheten är satanism, hinder på vägen, kasuistik.
501
Personlig bekvämlighet, självbedrägeri, självmedlidande äro hinder.
502
Frukta icke ångest, spänning, som kommer av strävan! Förtvivlans mod är bäst, näst
eldiga hjärtats mod. Andra slag av mod äro halvhjärtade.
503
Hinder för framgång med förehavanden fås genom ytlighet, nonchalans, brist på intresse,
laglöshet, gudlöshet. Alla tankar som motverka ändamålet, allt onödigt som splittrar, allt prat
som tar krafter i anspråk.
504
Det räcker icke med att en sak är förutbestämd att ske. Det fordras, att den vitaliseras
genom samvetsgrannhet och energi. Varje förbiseende har sina följder.
505
De svarta göra tjänst som behövlig stimulans, genom att framkalla högsta
energiutveckling. Ingen seger utan strid.
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506

Syntesen är apparaten i livets laboratorium. Reflexionen har nått ett stadium, där den kan
tillgodogöra sig alla erfarenheter utan irritation med tålamod, uthållighet, samverkan, enande.
507
Ljusvibrationer liksom “magnetism” återstråla på omgivningen.
508
Det lägre steriliserar sin omgivning och dödar den. Det högre ger den liv.
509
Hierarkien betyder frihet, kunskap, ljus, kraft. Hierarkien är ingen despotisk församling.
Den konstaterar lagar och lyder dem. Och den visar, att just detta är vishet. Den uppställer
inga tabuer. Den visar, att olydnad mot lagen är dumhet, ty den medför dålig sådd, som förr
eller senare måste bli dålig skörd.
510
Se icke tillbaka! Det är framtiden, som tillhör oss och som vi ska gestalta. Belasta icke
medvetenhet och minne med det som varit! Detta är betydelsefullt: att icke låta sig bindas av
det förflutna. Det kännes för många som befrielse från en börda att kunna lämna tanken därpå.
Det var detta de gamle menade med “frälsning”.
511
Materia är energi i sina yttringar, oerhört finfördelad i sina yttringar. Detta gäller även
grövsta materien, som ju innehåller all högre materia med alla dess tusentals olika slag av
energier. Allt är vibrationer, allt finare vibrationer. Utvecklingen består just i att upptäcka och
använda dessa vibrationer. Kom ihåg, att materien är först och främst vad den “synes” vara
men att den därjämte är det stora outforskade.
512
Allt är beroende av allt. Allt utgör en enhet. Allt förnimmes av allt.
513
Utvecklingen utgöres av en serie kriser. Varje kris betecknar revolutionerande
erfarenhet, ny utvecklingsnivå, nytt utvecklingsstadium. Detta gäller för individen, nationen,
rasen, mänskligheten. Inre och yttre motsvarar varandra. Nya utvecklingsnivåer, stadier, synas
i det yttre som gigantiska naturfenomen.
514
“Gud” är en symbol.
515
Det högsta av allt kalla vi gud, som är sammanfattningen av allt högre, alla högre världar
med dess väsen. Men för mänskligheten är närmast högre naturrike gud. Det är
övermänniskans rike, som är allt för oss. Det är det rike vi ska söka nå.
516
Många stöta sig på uttryck som kamp och strid. De äro ju liknelser, ofta träffande
sådana. Äro de stötande, så ersätt uttrycken med utveckling, med framåtskridande på vägen.
517
Många undra över, att de icke få vara medvetna i sin dagsmedvetenhet om, vad de
företaga sig i högre världar, när fysiska medvetandet blivit inaktivt. De borde vara tacksamma
för det. Deras nerver skulle icke stå ut med det också. Det är svårt nog med fysiska
erfarenheterna. Livet i emotionalvärlden är ingen dans på rosor. Ty även den världen är i de
svartas våld. Även i den världen är kampen hård, ljusets kamp mot mörkret, kunskapens mot
lögnen, insiktens och förståelsens mot förvillelsen. Men även den kampen har sin stora
betydelse. Ty även emotionalmaterien är trög och behöver stimulans utifrån. Den bestå de
svarta. De tjäna därmed utvecklingen.
518
Högre energier höra ihop med högre utveckling. Man kan icke tillägna sig högre
materier utan att man därvid blir delaktig av dessa högre materiers högre medvetenhet.
519
Ideer synas gå förlorade, förlora sin betydelse. Men tillhöra de evolutionen, så komma de
igen i högre spiraler. T.ex. religiösa ideerna. Det finns en kärna av sanningen även i lägsta
religion. Ju högre religion, desto mera av denna kärna framträder.
520
Frihet är integritet. Varje atom lever av sin integritet (odelade enhet och fullständighet).
Detta är skönheten i allt. Endast skönhet är konst. Konst, som icke förstår skönhet, är
karikatyr på konst.
521
Kunskap är konst, vetenskap är metod.
522
Allting uppnås av den, som når högre. Konsten kan hjälpa att nå allt högre.
523
Vetenskapen famlar i mörkret. I stället för att utgå från enheten och hänföra alla
principer till enheten plockar den sina principer ur kaos. Icke att undra på, att den icke finner
det enande bandet, det gemensamma, idealsystemet. Därför utgå de från heterogena principer
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och kunna aldrig enas om det väsentliga. Vetenskapen går bort från istället för att vända sig
till enheten. Därpå beror bristande balansen, principernas motsägelser, “förnuftets
antinomier”.
524
Det hjälper icke med tom ritual. Det fordras hjärtats eld. Det hjälper icke att veta, att en
sak är möjlig. Det fordras att förverkliga. Och det kunna endast högre krafter, högre materia,
högre medvetenhet. Vägen visas av kärleken. Sök enheten!
525
Förräderi mot det högsta inom människan påskyndar skördelagens verkningar. Det säger
en hel del. Endast kärleken kan försvara och återställa.
526
Fysiska manifestationer äro alltid resultat av högre världars kraftyttringar. Men med
fysiska medel åstadkommas inga högre verkningar.
527
Inga böcker borde tryckas, som sakna ande, emotionala och mentala energier och
kosmiska vibrationer. Drag ner högre krafter. Konstverk kunna bevara sin vitaliserande
förmåga och tända skapelseenergien med sin skönhet och sin frid.
528
Man kan läka genom att lägga blommor på sjuka stället!! Sök blommorna!! De gamles
läkemedel, som nedärvts sedan antiken, voro i regel effektiva. Sök medicinen i växtvärlden
och icke i mineralvärlden!
529
Även “tomma rummet” är fyllt med energier, som kunna tagas i bruk genom
medvetenheten. Varför lämnas de obeaktade?
530
Ljus och färg äro underbara läkemedel. Fyll flaskor av olika färg (röd, gul, grön, blå etc.)
med vatten och utsätt dem för solbestrålning! Vattnet är läkemedel, bättre än de flesta. Den
som charlatan utskrikne Cagliostro botade många på det viset.
531
Att anklaga gudarna, hierarkien, högre världars väsen för elände och olyckor är ett av de
största misstag, även om det sker av okunnighet. Människor handskas med krafter, vilkas
verkningar de äro aningslösa om. Funnes icke hierarkien, skyddande ödes- och skördemakter,
skulle orsak och verkan följa omedelbart på varandra och mänskligheten i sin okunnighet och
förvillelse snabbt förinta sig själv. Den som hädar omöjliggör för högre väsen att hjälpa.
532
Det är icke endast okunnighet, som frambragt vår planets nödläge. Det är också svarta
logens verk. Den har förvillat mänskligheten och förgiftat livsinstinkten. Visserligen är det
människornas fel, som godtagit hatets ingivelser.
533
Skyll icke på hierarkien, om misstag begåtts! Allt sådant är för det första lögn och för det
andra innebär det dömande av hierarkien. Om inspirationer, förutsägelser, profetior etc. visa
sig felaktiga, så var det mottagarens och icke avsändarens fel. Över 99 procent av det, som
säges vara inspirerat, är egna hugskott från det undermedvetna. Och inga befallningar, inga
order, inga bud, inga förbud komma från åvan!!! Därifrån komma endast vinkar om
konstantrelationer (lagar). Följ lagen, inga bud!
534
Arbeta, gör gott, vörda hierarkien! Det är en god regel för människan att tillämpa genom
hela livet.
535
Människornas tankar äro så fyllda av hat, att planetens hela existens äventyras!
536
Staterna komma att göra bankrutt. Det blir följden av det felaktiga i kapitalistiska
systemet. Det är byggt på själviskhetens grund och följer djungelns lag.
537
De verkliga krafterna äro oupptäckta ännu. Följ ideerna om allt från åvan, om enheten,
om krafterna i eterkroppens centra, om attraherande tankens läkande kraft! Undvik de hädiska
tankarna!
538
Förräderi finns i allt sladder, i allt elakt tal, i vreda ord. Allt hat är förräderi mot enheten.
539
Fåfängt ska människorna söka bot mot sjukdomar, sålänge de förakta lagarna. Nya
sjukdomar uppstå lika fort som de gamla nedkämpas.
540
Stå emot det onda genom det goda! Det onda är förintelse utan ersättning med något
bättre. Feghet är förräderi mot det högsta. Men lättsinnets övermod är icke mod. Att uppträda
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utmanande är icke ödmjukhet. Att angiva sig själv inför okunnighets och omdömeslöshets
domstol är icke vishet.
541
Förneka icke, bejaka! Det förra försvagar nerver, det senare stärker. Var alltid bejakande.
I stället för att säga, att något är fel, säg att motsatsen är riktig! Var alltid positiv och
bejakande, icke förkastande och förnekande!
542
Våra emanationer omge alla våra sändningar och gåvor. Allting är förenat genom finaste
vibrationer. Allt är magnetiskt, drar till sig, stöter bort.
543
Det oväntade inger fruktan. Det väntade finns det redan plats för. Därför är kunskap
nyttig om alltings mångformighet och ändlösa mångfald.
544
Kunskap är död, om den ej får liv genom tillämpning.
545
Undvik fientliga människor men frukta icke deras fiendskap! Fruktan för människor
bringar på fall.
546
Stärk banden med hierarkien! Någon tanke varje timma bör man få tillfälle till.
547
Tänk inga söndrande tankar, ingenting som skiljer från bröderna! Tänk enande,
försonande, välvilliga tankar!
548
Oanständig sanning, hatisk sanning, gagnar icke, skadar endast. Lämna alla misstag!
Drag icke fram dem i ljuset! Förlåt andra i stället för att vittna om egna fel och brister! Glöm
det förflutna! Börja varje dag på nytt!
549
Dårar äro alla, som grusa förhoppningar!
550
Blinda äro alla, som tala om krigens välsignelser!
551
Kultur är enhet. All annan kultur är okunnighets produkt.
552
Bekvämlighet är andens grav. Därmed är icke sagt, att man bör göra det obekvämt för
sig utan endast, att man bör förstå livet!! Tacka för allt!!
553
Beakta nödvändigheten av överensstämmelse för välvilja, strävan, tacksamhet! Det
tillför högre energier.
554
Tvivel, självmedlidande skiljer från det högre.
555
En kyrka som utsår fasa är outhärdlig.
556
En stat, som gillar bedrägeri och förräderi, kan icke bestå. Sådant måste gå under och har
också gjort det. Vi bevittna det i vår tid.
557
Människan i det högre är vis och oövervinnelig, i det lägre ovis och oförmögen.
Kärleken drar uppåt, hatet nedåt. Lev för enheten, för hierarkien!
558
Upprepa oförtrutet samma sanning, tills den plöjt sin djupa fåra i hjärnans substans!
559
Alla högre världar samarbeta i harmoni. Annars kunde kosmos icke existera.
560
Det är hierarkien, som formar nya raser. Det är hierarkien, som bygger upp nya kulturer,
vilka snart förödas. Varje framsteg är hierarkiens verk genom villiga redskap.
561
Det är lätt att iakttaga, hurusom irritation, fruktan, förtröstan uppfattas av djuren och
påverka dem.
562
Många omärkliga obehagligheter kan den undvika, som kan behärska sig själv. Den, som
vill förvärva andens överlägsenhet, kan alltid räkna på hierarkiens bistånd. Därtill fordras
strävan.
563
Kungens väsentligaste egenskap är hänsynen till hierarkien. Utan hierarkien söker
mänskligheten förgäves sin väg ut ur mörkret. När mänskligheten bygger på lösan sand, måste
slagregnen komma och visa grundens otillräcklighet.
564
Endast hierarkien kan hjälpa och hindra mänskligheten att gå under.
565
“Vänta tills i morgon” är de svartas devis till alla.
566
Hierarkien beskyddar endast den på rätta vägen - tjänandets, enhetens väg. Den som
tvekar avviker från vägen.
567
Attraktion: kosmisk magnet.
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568

Smittosamma sjukdomar, epidemier beröra icke den, som kan behärska (bestämma
innehållet i) sin medvetenhet. Psykiska energiernas materier äro mäktiga antiseptika.
Förutsättningen är övertygelsen om att dessa materier existera samt att hierarkien är alla goda
gåvors givare och källan till psykisk energi, är livgivaren, är kraften. Det räcker icke med att
veta det. Man måste begagna vetandet, göra det. Det räcker icke med att ha medicin. Man
måste också använda den. Man blir icke delaktig av hierarkiens sällhet utan att sträva
oavlåtligt.
569
Magi är fysisk-eteriska krafter, som lyda tanken. Energi följer tanken. Tanken på energi
är energi. Tanken på blå energi är blå energi etc.
570
Människorna föredra surrogat. De ha sett magiska metoder och insett hjärtats magnet
och tillvaron av psykisk energi. Men ändå sträva de icke mot högre världar. De föredraga döda
formler. Ersätt lidandet med strävan uppåt! Kunskap, ljus, kraft, allt det människorna begära
finns hos hierarkien. Håll kontakten med hierarkien öppen! Kraften i människan kommer från
hierarkien. Det är hierarkien, som leder och hjälper.
571
De timmar, som ägnas åt meditation, öppna en helt ny värld. Ingenting disharmoniskt får
inträda. Frid och stillhet råda. Så småningom blir känslan av guds närvaro levande hela dagen.
Själen står i tyst förbindelse med denna tysta närvaro, som fyller hjärtat med outsäglig kärlek
till detta väsen. Upplevelsen blir till slut en kosmisk gudskänsla, som gör att man erfar att
“gud finns men icke jag”.
572
Alla framsteg bero på inspiration från hierarkien. Hierarkien representerar det högre, all
utveckling, allt framåtskridande. Hierarkien är mänsklighetens närmaste mål.
573
En upphöjt självförnekande tanke ändrar även i fysiskt avseende en persons aura, tillför
kroppen välgörande materia.
574
Rosendoft är med sällhet närbesläktad doft. Icke utan orsak var rosen alkemisternas
mysteriesymbol. Våra dagars rosenolja är underhaltig.
575
Tillit förbereder kunskap. Tillit intensifierar energien. Ifall energispänningen är åtföljd
av glädje, är kraften äkta.
576
Förtvivlan, misströstan, fruktan är all tillits död, all kunskaps död. De, som uppleva
hierarkiens sällhet, kunna icke förtvivla. Det är första tecknet på nyttan av högre kunskap.
577
Man måste vänja sig vid att vara i ständig förbindelse med hierarkien. Det är fågelns
trygga näste i människans hjärta. Hjärtat måste ha något att hänga fast vid: om icke högre ting,
så guld eller mat och dryck.
578
Lyd lagen och vägen är säker genom mörkret! Förtrösta på hierarkien och osynlig hand
leder genom mörkret! Utan hjärtat finner förnuftet ingen utväg i mörkret. Utan hierarkien går
vägen mot avgrunden.
579
Mänskligheten bygger på självförintelsens princip.
580
Ingen stat blommar utan en stor ledare. Intet rike existerar utan en stor regent.
581
Hjälp varandra i stort som smått! Hjälp med dina tankar! Giv akt på tanken! Den hjälper
och skyddar. Den stjälper och förstör. Vi äro till för att hjälpa varandra, icke stjälpa varandra.
Endast samarbete ger framgång.
582
Hjärtat, som glöder för att få hjälpa, är vårt hjärta. Så kunna vi möta sådant, som är
fasansfullt för den okunnige men sublimt för den kunnige.
583
Sålänge hierarkien förblir en okänd faktor, kommer mänskligheten att vandra i mörkret
och mot förintelsen. Detta vet svarta logen.
584
Utan hjärta finns ingen hjälp, ingen förståelse, ingen hierarki. Förnuftet kan icke upplysa
utan ljus från hierarkien. Ägare av de vises sten - endast hjältemod och uthållighet ge resultat.
Den är tanken, som leder till hierarkien såsom källan till allt.
585
Man blir ingen hjälte utan dagliga små hjälteprov. Klaga icke över dålig karma! Den
visar vägen till övermänniskan. Klaga icke över prövningar! Utan dylika blir ingen Herkules.
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Hjältemod behövs för att nå hierarkien. Hur kan man bli en Herkules utan hans tolv hjältebragder? Hur kan man åtaga sig sådana uppdrag utan att ha övervunnit oräkneliga små prov,
som härdat och stärkt? Verkligt liv är hjältemod. Utan hjältemod är livet endast fruktan och
oro.
586
Bergen kunna frukta och träden fasa, om deras medvetenhet är i kontakt med
människans. Sjön kan jubla och blommorna obekymrade vissna, om de göra det under
människans blickar.
587
Den, som vill nå hierarkien, får icke förråda sin nästa, icke svikta, icke ge tappt, icke
fälla modet i allsköns bedrövligheter. Det finns blott en väg - vägen till hierarkien. Människan
blir stark endast genom att leva för det högre. I förhållandet mellan gud och människan är gud
alltid det högre och människan det lägre.
588
Den, som upphör att sträva, når icke högre. Varje likgiltighet, varje försummelse, varje
dröjsmål, varje utslag av egoism vittnar om misslyckande och ruin.
589
Ingen blir en arhat, som icke kan påtaga sig ofullkomlighetens hela börda. Tiderna äro
svåra men stora. Ingen blir stor i behagligheter. Kampen pågår. Vem vill gå hem och trivas i
sin länstol?
590
Hierarkien är samarbete. Hjärtat är enastående naturliga förbindelsen mellan det synliga
och osynliga, det förgångna och framtiden. Tänk på framtiden! Den är strålande.
591
Fruktan medför fulhet. Ingenting kan äga betydelse, som kommit från fruktan. Ingen som
fruktar kan finna hierarkien.
592
En tanke är en materiell mentalform och alltså en realitet med effekt.
593
Maitreyas verksamhetsperiod (epok) såsom bodhisattva kommer att medföra kvinnans
återupprättelse till full likställighet.
594
De, som uppstiga till högre världar, försvinna icke i dessa. De leva för att tjäna allt liv,
även livet i fysiska världen. Inga äro så väl omsedda och övervakade som alla monader i det
fysiska.
595
Vi äro omgivna av allvetande gudaväsen på alla sidor. Vi vila alla i “vår faders famn”.
Det kan aldrig finnas någon anledning till fruktan eller oro i något avseende. Våra misstag få
vi rätta till och lida för. Därutöver finns intet lidande.
596
Det är en hjältes syn på tillvaron vi måste tillägna oss. Vi behöva icke tigga om nåd, icke
bedja om hjälp, icke känna oss svaga och eländiga. Det är hatets uttryck. Den rätta
inställningen är tacksamhet för allt.
597
Paradiset är intet eldorado, Schlaraffenland, plats för njutningslystna drönare. Det är
arbetets, mödans, strävans ort men där råder friktionsfri harmoni utan hyckleri med dömande.
Paradiset är en ort, där människorna lära sig utföra Herkules stordåd och bli hjältar.
598
Varje klot är en enhet och måste förverkliga sin enhet. Det högre är ansvarigt för det
lägre. Envar är ansvarig för alla på lägre nivåer än hans egen. De högre känna sitt ansvar för
oss och göra vad de kunna få enligt Lagen. De få icke hindra människorna att lära enligt
Lagen. De göra allt för att draga oss till sig. De äro magneter och draga allt till sig, som vill
låta sig dragas.
599
Allt är liv. Allt är materia. Allt är kraft. Allt är medvetenhet. Kan man uttrycka sig
klarare?
600
Att införa det gudomliga i politiken, i affärslivet, i rättslivet, i religiösa livet, i nöjeslivet,
i allt är essentialistens uppgift såsom människa.
601
Lagen är magnet, drar allting till sig.
602
Mänsklig lag är grymhet.
603
Varje monad formar på sitt sätt.
604
Genom samarbete når envar längst.
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605

Människan straffar sig själv för varje tanke mot Lagen. Det är karma. Icke genom fasta,
icke genom tiggeri, når någon fram utan genom arbete, tjänande och kärlek.
606
Många lassa på sig så mycket vetande, att de icke orka taga ett steg framåt. Mindre
vetande är ofta mer än vad som behövs för att handla rätt, energiskt och målmedvetet.
607
Inkarnation är ett privilegium liksom motigheter. Utan detta kan ingen utveckla
förståelse och kraft.
608
Det behövs inga böner, endast aktgivande på lärdomar.
609
Atlas bar jorden på sina skuldror: han på tog sig bördan av ansvaret för vår planet.
610
Giv akt på företeelserna, skeendet omkring dig!
611
I varje handling är det någon, som påtager sig ansvaret för följderna, som aldrig utebliva.
612
Varje tanke, som innebär fördjupad förståelse, för närmare enheten.
613
Vidga medvetenheten!
614
Vi skapa själva vår förutbestämda framtid.
615
Låga tankar äro som kräldjur.
616
Den, som hädar hierarkien eller dess medlemmar, skadar sig själv för tidsåldrar framåt.
Och den skadar även sina närmaste. Man handskas icke vårdslöst med sprängämnen.
617
Vörda allt högre! Det tjänar dig!
618
Bedja skall vara att tacka för allt, icke tigga om något.
619
Bedja skall vara hängivenhet och kärlek.
620
Vi behöva alla en vägvisare genom högre världar. Må vi visa vår tacksamhet för hans
möda!
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