REKOMMENDERAD LITTERATUR
Den som vill fördjupa sig i esoterikens kunskapssystem rekommenderas att i första hand
studera Henry T. Laurencys arbeten. De ger en så långt möjligt allmänfattlig presentation av
den esoteriska världsåskådningen (hylozoiken) och på denna uppbyggd livssyn.

De vises sten
De vises sten, med undertiteln världs- och livsåskådning, är Laurencys viktigaste arbete,
det som bildar grunden för hans övriga verk.
Boken utgöres av tre huvuddelar: Exoterisk världs- och livsåskådning, Esoteriska
världsåskådningen, Esoterisk livsåskådning.
Exoterisk världs- och livsåskådning är en redogörelse för vad mänsklighetens elit utan
esoterisk kunskap nått fram till i emotional- och mentalkultur (känslo- respektive
förnuftskultur), denna elits syn på religionen, moralen, konsten, vetenskapen och historien.
Denna huvuddel inleds med uppsatsen Viljan till enhet, som anger hela bokens grundtema.
Esoteriska världsåskådningen ger en systematisk framställning av hylozoikens
världsåskådning, Pytagoras verklighetsförklaring. Efter en kunskapsteoretisk inledning följer
avdelningar om materiens byggnad och organisation, medvetenhetens olika slag och deras
utveckling, människans ursprung och framtid, manifestationerna, kollektivväsen, rum och tid,
atomen, verklighetens tre aspekter, utredning av traditionella symboler etc. Särskilt utförligt
behandlas människans plats i evolutionen: hennes jag, triader, höljen, höljesmedvetenheter
och utveckling.
Esoterisk livsåskådning är bokens viktigaste del. Den ägnas helt åt Lagen, inbegreppet av
alla livets lagar. Efter en inledning om lags natur och nödvändighet genomgås i sju
avdelningar de för människan sju viktigaste livslagarna: frihetslagen, enhetslagen,
utvecklingslagen, självlagen (lagen för självförverkligande), ödeslagen, skördelagen och
aktiveringslagen. I Frihetslagen diskuteras problem om medvetenhetens inre och
samhällslivets yttre frihet. I Enhetslagen avhandlas problemen i samband med det universella
broderskapets förverkligande. I Utvecklingslagen beskrivs människans fem utvecklingsstadier
och samhällsföreteelserna på dessa. Avdelningen Självlagen redogör för hjälpmedel och
hinder för människans självförverkligande. I Ödeslagen visas hur individens egenart formas
och specialiseras. I avdelningen Skördelagen utreds talet om “livets orättvisor” i ljuset av den
universella principen om sådd och skörd (“karma”). I Aktiveringslagen beskrivs principer och
metoder för aktiveringen av högre medvetenhet.

Kunskapen om verkligheten
Kunskapen om verkligheten är den av Laurencys böcker, som bäst lämpar sig för dem som
önskar en första orientering i esoterik. I denna bok har Laurency bemödat sig om att sätta in
den esoteriska kunskapsrörelsen i sitt idéhistoriska sammanhang.
Boken utgöres av sju huvuddelar: Verklighetsproblemen del I och II, Kunskapens och
fiktionernas ursprung, Sfinxens tre frågor, En esoterikers syn på europeiska filosofiens
historia, Steiners antroposofiska andevetenskap, Yogan i esoterisk belysning.
I Verklighetsproblemen del I framläggs överskådligt och kortfattat allt man behöver veta
för att få en första uppfattning om esoterikens världsåskådning (hylozoiken).
I Verklighetsproblemen del II kompletteras framställningen med ytterligare detaljer, främst
ifråga om tillvarons medvetenhets- och rörelseaspekt.
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I Kunskapens och fiktionernas ursprung framläggs den esoteriska kunskapens historia från
äldsta tider och fram till våra dagar. Tonvikten ligger på tiden efter år 1875.
Sfinxens tre frågor ger en mycket kortfattad framställning (2000 ord) av hylozoikens
mentalsystem och tjänar som repetition av grundbegreppen.
En esoterikers syn på europeiska filosofiens historia är, med Jan Fridegårds ord, “en kritisk
men ändå välvillig sammanfattning av skilda filosofers tankesystem fram till nuet. Ovärderlig
för den som, av olika anledningar, bland annat jordelivets korthet och jäkt, inte själv kan gå
hela vägen.”
I avdelningarna om Steiners antroposofi respektive indisk yogafilosofi analyseras dessa
tankebyggnader i esoterikens ljus och diskuteras över huvud möjligheten för människan att på
spekulativ väg nå kunskap om verkligheten.
För information om övriga verk av Henry T. Laurency hänvisas till Förlagsstiftelsen.
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