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4  RÖRELSEASPEKTEN 
 

4.1  Inledning 
1Ett gammalt esoteriskt, symboliskt talesätt var, att “allting består av vibrationer”. Detta 

“allting” är oändligt typiskt för smalspåriga begreppsuppfattningen, som måste absolutifiera varje 
begrepp för att kunna uppfatta det som en sak för sig. Talesättet ville antyda, att allting befinner 
sig i något slag av rörelse och att rörelsen orsakas av energier. 

2De kosmiska energier, som genomströmma varje atom, dels hålla allting i rörelse, dels genom 
denna kosmiska rörelse hålla atomerna samman i deras givna form. Att dessa kosmiska energier 
ursprungligen bestå av uratomer, är en annan sak. 

3Det är rörelsen, som verkar förändring, frambringar allt, uppehåller allt och slutligen upplöser 
allt och möjliggör den företeelse, som vi kalla evolution (i biologiskt eller i 
medvetenhetshänseende). 

4Ifråga om medvetenhetsutvecklingen bruka somliga uttrycket “erövra högre materieslags 
medvetenhet”. Inom planethierarkien föredrar man formuleringen “tillägna sig högre slag av 
energi”. Materieaspekten är förvisad till det undermedvetna. Medvetenhetsaspekten med 
allvetenhet i de olika världarna blir närmast det till trivialitet välbekanta. Den förefaller så 
betydelselös, att den liksom försvinner, vilket orientalen på sitt paradoxala språk uttrycker med att 
“den icke existerar” eller “är en illusion” (eller något annat “symboliskt”, i varje fall för 
västerländskt tänkande med dess krav på exakthet närmast olidligt). 

5Rörelseaspekten med dess dynamiska energier i manifestationsprocessen gör sig alltmera 
gällande såsom det väsentliga. Energi, kraft, vilja är det som för framåt och uppåt. Det är levande 
livet. Allt annat blir stagnation. Det gör vetandet till förmåga i allt större utsträckning. 

6Utan energi funnes ingen kosmos och ingen utveckling. Det må vara, att allvetenheten 
planerar men det är energien som förverkligar. Materieaspekten är av betydelse såtillvida, som 
medvetenhet är beroende av materien och verktygets beskaffenhet för att komma till uttryck. Utan 
materia finns varken medvetenhet eller energi. 

7De tre aspekternas inbördes ordning är: 1) rörelsen (viljan), 2) medvetenheten, 3) materien. 
8Västerlandet har upptäckt materieaspekten. Indien medvetenhetsaspekten. Viljeaspekten 

återstår att upptäcka. 
9Ändamålsenligheten i naturen är resultat av samverkan mellan alla tre aspekterna. 
10Ändamålsenligheten i historien (mänskliga medvetenhetens utvecklingshistoria genom 

årmiljonerna) är ett verk företrädesvis av medvetenhetsaspekten. 
11Rörelseaspekten (energiaspekten, viljeaspekten) sådan den yttrar sig i individuella 

medvetenheten har fått ett otal beteckningar: fysiskt självbevarelsedrift (vilja till liv); emotionalt 
(lägre) begär, (högre) aspiration; mentalt ändamålsenligt motiv; kausalt ändamålsenligt och 
målmedvetet självförverkligande (i enlighet med Lagen); essentialt enhetsförverkligande; etc., i 
allt högre slag av medvetenhet. Beteckningen “vilja” har också använts i alla dessa olika 
sammanhang. 

12Vad som ytterligt försvårat möjligheten för esoterikern att göra esoteriska kunskapen om 
verkligheten och livet begriplig för oinvigda har alltid varit språkets avsaknad av ord för de 
okända verkligheter esoterikerna syssla med. Man har fått tillgripa allehanda symboliska talesätt, 
vilka givetvis alltid misstolkats av oinvigda. Att de exoteriska auktoriteterna, som tro sig kunna 
bedöma allting, utgående från sina inskränkta tankesystem (enda “ofelbara” bedömningsgrunden), 
begagnat tillfällen att förlöjliga dessa symboler (när de ej förvrängt dem), hör ju till saken. 

13För esoterikern är hela tillvaron med avseende på medvetenheten en gigantisk 
utvecklingsprocess från aktuell omedvetenhet till slutlig allvetenhet. Från början omedveten blir 
strävan efter allt högre slag av medvetenhet och (när insikt förvärvats) allt högre slag av enhets- 
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eller gemensamhetsmedvetenhet (såsom nödvändig förutsättning för allvetenhet) dominerande 
och alla de utvägar medvetenheten finner att vara utlopp för universalenergien inriktas på 
förverkligandet av tillvarons insedda mening och mål. 

14Hur fattigt språket är (och alltmera urvattnat genom okunnighetens ordmissbruk), ha väl de 
flesta erfarenhet av, när det gäller att ge uttryck för emotionala medvetenhetsföreteelser. 
Vetenskapsmannen hjälper sig med att utforma egen terminologi. För esoterikern är det värre, 
eftersom oinvigda sakna möjlighet fatta vad som beskrives. I sin nöd har man tillgripit gamla 
fullständigt urvattnade “religiösa” eller “andliga” beteckningar och därmed lyckats ännu mera ge 
framställningen sken av kvasi, försvårat begripandet för sökarna och ökat begreppsförvirringen. 

 
4.2  Rörelseaspekten är den viktigaste 

1Av verklighetens tre aspekter är rörelseaspekten, energiaspekten, den som blivit minst 
beaktad. Planethierarkien hävdar energiskt, att energiaspekten är den viktigaste. Det är energierna, 
som verka allt skeende, alla förändringar. Utan energi kunde människan icke tänka, ty tänkandet 
är en process, en energimanifestation. Ju klarare tanken, desto större mentalenergien. Denna 
energi söker utlopp i handling. Mänsklighetens fullständiga desorientering och rastlösa jagande 
efter man vet icke vad har i allt högre grad verkat “hets” och “stress”, även varit orsaker till 
mängden nya sjukdomar. Det hjälper föga, att medicinska vetenskapen finner botemedel mot 
dem. Nya komma ständigt att uppträda, ty energierna måste få utlopp på något sätt. Detta är en 
faktor, som forskningen måste särskilt beakta. Den kommer att i många avseenden bli 
revolutionerande ifråga om traditionella betraktelsesätt. Ännu ett bevis på esoteriska kunskapens 
överensstämmelse med verkligheten. 

2Med varje högre atomslag blir rörelseaspekten, energiaspekten, viljeaspekten alltmer 
dominerande. Med varje högre rike blir enhetsviljan, kollektivviljan allt mäktigare, alltmer 
genomträngande. Den kan (får) enligt frihetslagen icke påtvingas någon, icke störande inverka på 
individens självförvärvade förmåga av frihet (makt). Men den finns där, kan allt tydligare 
förnimmas, även om den ej förrän på kausalstadiet (med erhållen kontakt med platonska 
idévärlden) kan identifieras, klart uppfattas. 

3Detta är ingalunda någon ny lära utan den som legat under såväl Buddhas som Christos 
förkunnelse. Med den nästan totala brist på verklighetskunskap och livsförståelse som förefanns 
(ännu c:a 99 procent) var det icke möjligt att formulera den annorlunda än som skedde. Det har 
numera möjliggjorts genom att esoteriken fått bli exoterisk. 

4Med religiösa talesätt kan man uttrycka saken så, att hemligheten med “viljan” avslöjas, när 
människan blir medveten om sin gudomlighet, ingår i enheten, i gemensamma, lagenliga 
livsviljan. 

5Den fundamentala felsynen i filosofien och även hittillsvarande ockultismen (man tvekar 
använda ordet esoterik) är överbetonandet av medvetenhetsaspekten. Kunskapen är icke det 
väsentliga. Den är visserligen nödvändig men det väsentliga är rörelseaspekten, insikten och 
förmågan ändamålsenligt använda medvetenhetsyttringarnas energier, ty det är dessa som 
möjliggöra förverkligandet. 

 
4.3  Den revolutionerande rörelsekunskapen 

1Allt liv är förändring i alla avseenden, i alla tre aspekterna i alla höljena. Det är detta faktum, 
som givit upphov till många esoteriska talesätt: allting är rörelse; allting består av vibrationer; 
allting är energi etc. Om detta är mänskligheten aningslös och för vetenskapen är detta faktum 
föga mer än en oklar teori. Kunde människan följa med i detta skeende och stundligen anpassa sig 
till det, vore livsproblemet löst. Istället söker hon på alla sätt motverka förändringen, som vanligt 
så förvänt som möjligt. Upptäckten av rytmen i skeendet är ju alltid ett steg i rätt riktning men 
därifrån till rytmen i alla livsföreteelser är steget långt. 
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2Bland de många fundamentala verklighetsideerna i hylozoiken är det särskilt två som, ifall de 
bleve rätt förstådda, skulle revolutionera allt i människolivet. Det är insikten om att dynamis är 
allmakten och att medvetenheten alltid betjänar sig av dynamis och med varje högre värld i allt 
större utsträckning, tills den i högsta världen kan bygga en kosmos. 

 
4.4  Okunnigheten om rörelseaspekten 

1Det alltför ofta förekommande talesättet, att vi kunna “behärska” naturkrafterna bör snarast 
avlivas. Vi kunna använda några stycken. Men icke en gång gud kan “behärska” en enda. 
Naturkrafterna, dynamis verksamhet i materien, kunna användas genom vetskap om naturlagarna. 
Folk ha tydligen gripits av något slags fantasiens yrsel på grund av fysikens nyaste upptäckter. 

2Våra höljen kunna i viss mån jämföras med elektricitetsmaskiner, som omsätta mottagen 
energi i arbete. Varifrån denna universella energi kommer, huru den kommer och ändamålsenliga 
sätten rätt använda den, är en serie olösta problem och de flesta förbli olösta, tills mänskligheten 
uppnått idealitetsstadiet och omöjligt kan missbruka den makt sådan kunskap ger. 

3De s.k. atomforskarna söka utforska sättet att använda den latenta energi, som finnes i 
molekylerna, genom att upplösa lägre molekylarslag, så att de övergå i högre. Men hur dessa lägre 
molekyler bildas, kunna de aldrig begripa, förrän de en gång i framtiden ödmjuka sig till att 
studera esoteriken. Det tycks vara omöjligt för dem att erkänna, att deras dogmer äro fiktioner. 
Nya generationer måste till, som undan för undan inse gamla vetenskapliga hypotesernas 
fiktivitet. Så konstrueras nya hypoteser, vilka bli nya dogmer. Trots de ständiga bakläxorna 
genom århundraden förbli de vid sin hypotesmetod. Därom vore väl ingenting att säga, om de 
bara icke “trodde” på den och ständigt tillverkade nya dogmer av sina antaganden. 

4Enligt esoteriska astrologien kunna alla slag av energier (exempelvis läkemedels energier) 
klassificeras under sina zodiaktecken, planeter, departement, beroende på analoga vibrationer. När 
en gång hithörande lagar få bli allmänt kända, kommer allt vi företaga oss, tillverka etc., att 
påbörjas under ändamålsenliga betingelser. Det beror på mänskligheten och ledande 
auktoriteternas förståelse, när sådan kunskap meddelas. Sålänge allt okänt bemötes med 
okunnighetens överlägsna förakt, får mänskligheten vara utan vetande. Kollektiva ansvaret är icke 
tomt tal. 

5Det esoteriska talet om “tillvarons rytm” har kommit till de oinvigdas kännedom. (Man kan 
mycket väl använda beteckningen “oinvigd” om dem, som sakna kunskap om hylozoiken, även 
om det icke gäller invigning i en orden.) Naturligtvis var inbilska tilltron till egen 
omdömesförmåga genast färdig med förklaringar och fantasien att göra något av det. Man gör upp 
system, enligt vilket man söker fastställa rytmen hos individen i fysiskt, emotionalt och mentalt 
hänseende. Tillförlitligheten i dessa beräkningar är icke större än i de vanliga horoskop, som 
uträknas av exoteriska astrologer. När esoteriska kunskapen blir mera utbredd, kommer tilltron till 
alla exoteriska beräkningar att stadigt minskas. Det finns fog för att se upp med andra också, som 
utge sig för “invigda”. Svarta logen arbetar effektivt och dess agenter äro, så underligt det kan 
låta, också mer effektiva. “Världens barn äro visare än ljusets barn.” 

 
4.5  Rörelsekunskapen måste hemlighållas 

1Den esoteriska kunskapen, evad den avser materie- och medvetenhetsaspekterna, är ingen 
hemlig kunskap, som skulle behöva undanhållas människorna, om de vore kapabla att rätt 
uppfatta den. Med rörelseaspektens fakta är det en helt annan sak. Den kunskap som ger makt är 
icke för dem, som så totalt omdömeslöst och så hänsynslöst missbruka makt alltifrån barnaåren. 
Så snart ett barn får möjlighet att tyrannisera, uppenbarar sig barbaren. Och det gör sig gällande 
hos de flesta hela livet igenom. Vi ha alla skäl att “be gud bevara oss” för alla med makt utan 
ansvar och påföljd. 

2“Allting är energi” är visserligen ett ologiskt, sakligt oriktigt, men särdeles expressivt uttryck, 
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gängse inom lärjungakretsar. Energien finns överallt, ty materia är energi, när man väl vet lagarna 
och metoderna. Vetenskapens, teknikens, sätt att tillhandahålla energi (bränslen, olja, elektricitet) 
är ett oerhört slöseri med energi och för esoterikern mest ohjälpligt klumpiga omväg. Men sålänge 
mänskligheten består av “banditer” (just det, ifall någon får tillräcklig makt), måste tillvarons 
energiaspekt förbli ett mysterium. 

3Dynamis verkar i varje uratom, monad. Eftersom hela kosmos är sammansatt av uratomer, 
kan man säga, att “allting är energi”, naturligtvis i en helt annan mening än kärnfysikerna, som tro 
att “materien upplöses i energi”. 

4Det finns ju så många, som tycka det är roligt att “leka med tankar” och fantisera. De kunde ju 
söka lösa gåtan, hur det kommer sig, att vetenskapen ännu icke lyckats lösa energiproblemet, då 
energi är det mest lättillgängliga av allt. Hur skulle det gå för mänskligheten, om alla hade 
obegränsad tillgång till det, om varje bandit och idiot kunde spränga planeten i stycken? Det är 
tydligen så väl ordnat, att man kan förstå gumman som sa: “Det är för väl att det är som det är, ty 
hur skulle det annars vara?” Hon insåg, att det kunde bli värre men föga troligt bättre. När 
människan skall styra, så vet man hur det går. De historiska epokerna sluta med totalkatastrofer. 
Kunskapen är icke för en mänsklighet på nuvarande utvecklingsstadium. 

 
4.6  Allting förvandlas 

1Allting förändras genom aldrig upphörande (alltså lagbestämda) energipåverkningen från alla 
håll. Det torde knappast vara en överdrift påstå, att vetenskapen ännu icke utforskat mer än en 
miljondel av totala verkligheten, ovetande som den är om 48 av de 49 världarna. Den har 
tusentals år kvar, innan synliga världens materier och materieenergier utforskats. 

2Alla materieformer formas, förändras, upplösas och återformas. Alltings återfödelse är 
oundviklig företeelse, enär inga materieformer i längden uthärda kosmiska materieenergiernas 
slitning. Allting är underkastat förvandlingens lag, emedan allting är i rörelse och det är rörelsen, 
som möjliggör materiesammansättningen och aggregatens bestånd. Ingenting kan eller får stå 
stilla. Upphörde rörelsen för bråkdelen av en sekund, skulle kosmos urarta i kaos. 

3Att hela tillvaron är en gigantisk utvecklingsprocess, innebär kosmiskt sett en ständig 
modifikation av rörelseaspekten, kosmiska energiernas anpassning till utvecklingslagen med 
ständigt nya faktorer. Solsystemiskt och planetariskt beröras därvid de sju lägsta atomvärldarna, 
de tre triadernas världar. Märkbarast visar sig förvandlingen i förstatriadens materieaspekt, 
andratriadens medvetenhetsaspekt och tredjetriadens rörelseaspekt. I kosmos uppgå de tre 
aspekterna i en högre syntes med energiaspekten som allmakten, de kosmiska rikenas kollek-
tivväsen i en friktionsfri, lagenlig samverkan. 

 
4.7  Dynamis 

1Dynamis är absoluta allmakten (allsmäktig och outtömlig). I den mån individen (i högre riken) 
förvärvar tillgång till dynamis, är hans kraft också outtömlig. Absolut blir detta möjligt först i 
högsta kosmiska riket. I lägre riken (än det högsta) är allmakten begränsad och “kosmiska 
energien” tillgänglig inom “kosmiska medvetenhetens” ram. I den mån ytterligare energi skulle 
behövas, tillföres individerna denna från högre världar. I varje (högre) rike finns en grupp sär-
skilda dynamiker (sanskrit: nirmanakayas), som uteslutande ha till uppgift att tillhandahålla högre 
kosmisk energi för dem i lägre riken. 

2Att dynamis i DVS fick beteckningen “vilja” berodde på att det begreppet var välkänt genom 
Schopenhauers filosofi. Egentligen är “blind vilja” en motsägelse, även om vi använda energier 
utan att förstå det och utan vetskap om deras natur. 

3Dynamis verkar i varje uratom. Dess enda möjlighet att verka är att verka i och genom 
uratomer (monader), som kunna påverka andra uratomer. Alla slag av energier utgå alltså från 
monader. Det är väl detta urfaktum, som legat till grund för den allmänna personliga gudsupp-
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fattningen. Ovetande om tillvarons tre verklighetsaspekter, om medvetenhetsaspekten såsom en 
enda kosmisk totalmedvetenhet, om kollektivväsen såsom enda möjliga existensform i kosmiska 
världarna, om Lagen såsom gemensamt rörelseschema för allt i kosmos för att icke kosmos skall 
urarta i kaos, ovetande om allt detta gjorde man gud till en personlig storhet och då också 
godtycklig makt. De interstellara (kosmiska 36–42) energierna från kollektivväsen i dessa världar 
dirigeras till och upptagas av representanterna för olika slag av kollektivväsen i 
solsystemregeringen, varifrån de vidarebefordras till planetregeringarna. Samtliga slag av 
kosmiska energier, som skola upptagas och användas inom solsystemet, gå alltså genom 
kollektiviteter av monader (uratomer), liksom kosmiska “energierna” indelade i sju departement 
(kosmiska, systemiska, planetariska). 

4I esoteriska litteraturen talas ofta om dessa kollektivväsen såsom individualväsen, varmed 
man menar högst utvecklade monaden i ett kollektivväsen såsom exponent för denna kollektivitet. 
Man måste klart fatta, att enstaka monader omöjligt kunna handskas med kosmiska “energierna” 
utan dessa måste uppdelas på monaderna i kollektivväsen, som lärt sig fulländat behärska sina 
samordnade funktioner. 

5En frågeställare till oinvigda: Hur skulle dessa fakta kunnat begripas av en mänsklighet, som 
saknade de mest elementära begrepp om verkligheten och också saknade möjligheten tillägna sig 
dessa begrepp? Esoteriska lärare äro oerhört handikappade, emedan de måste rätta sig efter 
lärjungarnas uppfattningsförmåga. Hur skulle dessa också kunna förstå sådant, som ligger utanför 
all mänsklig erfarenhet? Lärarna äro nödsakade anpassa sitt framställningssätt till härskande 
fiktionssystem, vilka helgas av traditionen och i fortsättningen bli mer eller mindre outrotliga 
dogmsystem, ett oöverkomligt hinder för emotionalisten, som måste ha mentaliserade 
emotionalmolekyler för att begripa och icke kan tänka mentalt, upptaga mentalmolekyler i 
hjärncellerna. 

 
4.8  Ändamålsenligheten i tillvaron 

1Allenergien (dynamis) är visserligen en blind, mekaniskt verkande kraft. Men kosmos är en 
ändamålsenlig företeelse och de som format den ha såsom enda ändamål sökt förverkligandet av 
uratomernas (monadernas) medvetenhetsutveckling. De ha därvid måst göra allt för att till det 
yttersta betjäna sig av mekaniskt verkande allenergien såsom grund för all rörelse i universum (en 
nödfallsutväg skulle man kunna säga) och i denna sökt inlägga vad som varit möjligt av 
ändamålsenlighet. Att filosoferna aldrig skulle lyckas lösa det problemet, lika litet som alla övriga 
fundamentala verklighetsproblem, är uppenbart för esoteriska insikten. Därtill behövas andra 
instrument och erfarenhetsmöjligheter än mentalmedvetenhet och fysiska experiment. 

2Det var denna av högsta kosmiska riket uppgjorda plan vid formandet av kosmos, som 
gnostikerna gav symboliska beteckningen “guds vilja”, ett uttryck teologerna (som alltid) lyckats 
gruvligen misstolka. När ska folk lära sig inse egen oförmåga lösa livets problem? Varför ska de 
svamla om sådant de sakna alla möjligheter att bedöma? Och därmed idiotisera massan!! 

3Det är viktigt lära sig skilja mellan materieaspektens och medvetenhetsaspektens 
materieenergier. Materieaspektens arbeta med molekylarslagen. Medvetenhetsaspektens gå 
genom atomslagen. Däri består enligt planethierarkien skillnaden mellan kunskap och visdom. 

4Liksom mineral, växter och djur behärskas av materieaspektens mekaniskt arbetande energier, 
så är fortfarande fallet med mänskligheten. Först när människorna lära känna och rätt använda de 
ändamålsenliga livsenergierna, fås ett annat sakernas tillstånd på vår planet. De lägre rikena tjäna 
mänskligheten liksom de högre. Endast mänskligheten vägrar att tjäna annat än sig själv och 
anser, att allting är till för dess skull, vilket är dess mest fundamentala misstag. Människorna äro 
till för att hjälpa de tre lägre naturrikena och hjälpa planethierarkien med att, dels utveckla 
mänskliga medvetenheten, dels ändamålsenligt tjäna även lägre riken. Den sanningen torde vara 
ofattbar för de flesta; så självförblindat inriktade på sig själva äro människorna. De ha icke ens 
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lärt sig leva i fred med varandra. Men så ser det också ut som det gör på denna sorgens planet.  
5Det är de mekaniskt verkande krafterna, som äro egentliga orsaken till alla förekommande 

sjukdomar i alla fyra naturrikena. Detta är ett esoteriskt axiom, som naturligtvis förkastas av de 
lärde. Det lär dröja, innan vetenskapen har möjlighet att konstatera detta eller att godtaga denna 
upplysning som ett esoteriskt faktum och en hypotes att arbeta med. Att sjukdomar förekomma i 
växtriket, har redan kunnat konstateras. Men yttersta orsaken till denna företeelse kan man icke 
finna, endast de mest närliggande. 

 
4.9  Vårt totala beroende av det högre 

1De krafter individerna förfoga över äro icke deras egna utan alla krafter ha sitt ursprung i 
högsta världen. De energier individen förfogar över äro de, som han förstår att betjäna sig av 
(sålänge det varar). 

2Vad som formar, underhåller, utvecklar vårt solsystem är en ofattligt stor ström av 
materieenergier från de kosmiska världarna, vilken i varje ögonblick genomströmmar alla de olika 
atomslagen och därmed indirekt även molekylarslagen. Vi äro helt beroende av dessa kosmiska 
energier. Ifall de, som alls kunna tänka själva och inte bara säga efter vad andra sagt, ville ägna 
detta faktum tillbörlig uppmärksamhet och tänka igenom saken (det är vad som esoteriskt menas 
med “meditation”), så skulle många problem lösas, som annars skulle sakna erforderlig grund och 
förbli trossatser. 

3Dynamiseffekten i varje uratom står i proportion till såväl medvetenhetskapaciteten som 
involveringskoefficienten, vilka båda äro beroende av varandra. Den är tillräcklig för att dominera 
lägre materieslag men icke egna materien, varför energi alltid måste hämtas från närmast högre 
materieslag, ifråga om atomslagen från närmast högre atomslag. Detta innebär, att monaden för 
sin medvetenhetsutveckling måste erhålla hjälp från högre värld. I stort sett är alltså kosmiska 
rörelseaspekten ett verk av högsta kosmiska riket, enär monadernas egen kraft ej är tillräcklig för 
medvetenhetsexpansion. 

4Missuppfattningen av hithörande problem har naturligtvis medfört vanliga förvrängningen om 
individuell hjälplöshet i alla livssituationer och övriga teologiska vidskepligheter. Det vore en 
välsignad sak om teologerna ville sluta upp med att söka lösa problem, som ligga över mänsklig 
fattningsförmåga, problem som de finna i gamla urkunder och tro sig om att kunna förstå, 
problem som urkundernas författare också misstolkat. Buddha sökte (naturligtvis förgäves) 
klargöra, att svaren på livsproblemen icke funnos i några heliga skrifter, eftersom esoteriska 
kunskapen är esoterisk. Det kan tilläggas, att esoteriken i allt väsentligt alltid kommer att förbli 
esoterisk. Verkliga kunskapen är endast för dem, som äro i stånd att med ofelbar precision 
tillämpa livslagarna och detta i rike efter rike. Högre rikes livskunskap är icke för lägre riken. Vi 
få veta så mycket, som är nödvändigt för egen livsorientering, men därmed följer icke den 
kunskap, som kan missbrukas. Människorna ha tydligen långt kvar, innan de ens begripa så 
mycket: att lärdom icke är visdom. “Skomakare bliv vid din läst”. Vad det innebär är en sak 
endast esoteriker ännu fått lära sig. Sluta upp att spekulera. Allt, som icke är grundat på fakta, på 
tillräckliga fakta, på slutgiltigt fastställda fakta och i sista hand på totala antalet fakta, kan icke 
vara exakt. När skall mänskligheten ha lärt sig denna grundprincip? När ska de lärde ha lärt sig 
det? När de lärt sig det, åker hela deras vetskap och klokskap i slaskhinken. Överdrift? Javisst och 
ändå måste det sägas och kan icke sägas nog ofta, tills esoteriken godtagits såsom arbetshypotes. 

 
4.10  Manifestationsprocessen 

1Lagen för orsak och verkan kalla vi det sätt, på vilket dynamis åstadkommer orubbliga 
konstantrelationer (naturlagar) i materiesammansättningen och på grund av urmateriens natur. 

2Själva materiesammansättningen i enlighet med materiens möjlighet och det ändamålsenliga i 
naturskeendet är verk av högsta kosmiska rikets individer. 
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3Ändamålsenliga fundamentallagarna äro givetvis grundade på naturlagen. Men dessutom 
finnas i varje kosmisk värld anpassningslagar, som dels måste rätta sig efter atomslagets natur, 
dels ändras i den mån kosmiska ändamålet uppnås i kosmiska manifestationsprocesserna. 

4De kosmiska energier planetregeringen anpassar för planetariska manifestationsprocesserna 
(med ständiga modifieringar allteftersom monaderna anpassa sig till och rätt använda livslagarna) 
äro tillfällighetslagar och böra icke betecknas såsom lagar för undvikande av begreppsförvirring. 

5Världarna uppbyggas uppifrån högsta världen och alla manifestationsprocesser dirigeras i sista 
hand därifrån. Högre riken ha till uppgift att övervaka processerna i lägre riken, att ändamålsenligt 
dirigera de kosmiska energierna, så att tillvarons mening, som är medvetenhetsutveckling, blir 
förverkligad. Alla energier komma ursprungligen från högre riken. I den mån individerna i lägre 
riken ändamålsenligt (i överensstämmelse med natur- och livslagar) tillgodogöra sig dessa 
energier, fortlöper hela evolutionen friktionsfritt. I annat fall fås friktioner. Och dessa äro 
ursprungliga orsakerna till “allt ont i världen”. 

6Solsystems och planeters, alla materieformers formande och upplösning är resultat av 
kosmiska materieprocesser; involvering, involution och evolution. 

7Biologiska evolutionen visar oss organismernas uppkomst och utveckling. 
8Esoteriska “världshistorien” ger oss kunskap om atommedvetenhetens utveckling genom de 

olika naturrikena. 
9Alla materieprocesser, allt skeende bestämmas av sju olika slag av kosmiska energier, som i 

fixerade cykler genomströmma allt i naturen. I historien bilda dessa cykler de verkliga historiska 
epokerna om c:a 2500 år. 

 
4.11  Rytm, periodicitet 

1Alla energiföreteelser, energiyttringar, i kosmos, solsystem, planeter och även i människans 
höljen äro intermittenta företeelser, allt enligt “livets rytm”, “periodicitetens lag”. Ifall 
vetenskapen icke i sin inbilska självtillräcklighet förkastat astrologien såsom vidskepelse, skulle 
den kunnat förklara den företeelsen. 

2Ifall vetenskapsmännen hade blekaste aning om sin oerhörda okunnighet om verkligheten, 
skulle de icke vara så förbålt tvärsäkra ifråga om sådant de sakna alla förutsättningar att bedöma. 
Det kan vara på sin plats att understryka esoteriska axiomet, att astrologien är fundamen-
talvetenskapen. Naturligtvis avses icke vad de nuvarande astrologerna syssla med, ej heller den 
förvrängning, som allt fler av dessa kalla “esoterisk astrologi”. Astrologien är en femte naturrikets 
vetenskap och har ännu ej fått publiceras. När detta blir fallet, kommer nuvarande astrologien att 
hamna i slaskhinken. Liksom teologien, filosofien, är den en spekulation med alltför få fakta och 
därför fiktiv. 

3Periodicitetens lag är av största betydelse och har föga uppmärksammats ännu. Eterhöljet 
vitaliseras av fem energiströmmar om 24 minuter i sänder. Och likadant förhåller det sig med 
övriga höljen och energier. En oöverskådlig mängd faktorer gör sig gällande (bl.a. 
zodiakvibrationer, planetvibrationer, världsvibrationer, departementsvibrationer, atom- och 
molekylarslagsvibrationer, höljesvibrationer etc.) i snart sagt alla hänseenden. Den esoteriskt 
okunnige förstår ingenting av allt detta och gör ständiga misstag och felbedömer otaliga 
situationer och tillstånd på grund av denna okunnighet. De, som fått klart för sig vad 
periodicitetens lag innebär, ha lättare att uthärda de tillstånd av “torrhet”, olust, kraftlöshet, 
ödslighet, tristess etc., som alla cykliskt få uppleva, sedan de insett varpå detta kan bero. 
Esoterikerns förståelse för dessa yttringar av periodicitetens lag lär honom genom erfarenhet 
behärska därav uppkomna tillstånd, så att han blir oberoende av perioderna av ebb och flod-
strömmar i sina höljen. Innan han fått kunskap om energiernas periodicitet och alltid kan förstå 
varpå tillstånden i hans höljen bero, har han god hjälp av insikten, att han icke är sina höljen och 
att han måste lära sig bli oberoende av dessa. Den okunnige blir alltför lätt offer för dessa tillstånd 



 

 8 

och vet ej hur han skall kunna “bevara sin sinnesjämvikt”. Esoterikern, som vet att “energi följer 
tanken”, tänker de tankar, som göra honom suverän gentemot sina höljen. 

 
4.12  “Kosmiska natten” 

1Enligt esoteriken består tiden och allting i tiden av alternerande aktivitets- och 
passivitetsperioder. Detta gäller individen såväl som hela kosmos. När den “kosmiska natten” 
(universalpralayan) inträder, upplöses icke kosmos. Den en gång formade manifestationsmaterien 
med monaderna i deras höljen av atomer och molekyler, deras aggregat och världar kvarbliva i 
sina en gång uppnådda naturriken (visserligen i 8sovande tillstånd), tills ny kosmisk dag randas. 
Tillräckligt många monader, som uppnått högsta gudomsriket – för dem kan icke finnas någon 
kosmisk natt –, övervaka att manifestationsmaterien kvarhålles i sina materieformer och 
naturriken. Involutionen är förutsättning för evolutionen, emedan involutionen tillhandahåller det 
material, som evolutionsmonaderna behöva för sin evolution. Det behövs en ständigt ny tillförsel 
av uratomer från urmanifestationen (“kaos”) för att ersätta avgången (högsta gudarnas utträde ur 
kosmos). 

 
4.13  Olika slag av energier 

1Det finns lika många olika slag av energier som det finns molekylarslag och atomslag. När 
man talar om högre och lägre slag av energier, kunde man enklast angiva dessa med matematiska 
beteckningar istället för att ge dem olika namn, som icke säga något men nästan alltid förvilla. 
Detsamma gäller för övrigt om alla tre verklighetsaspekterna. Beteckningen kan oerhört förenklas 
och underlätta förståelsen, om förståelse alls är möjlig. 

2All energi i vår kosmos kommer från högsta kosmiska världen och består i en oavlåtlig ström 
av primära uratomer, som cirkulera ner genom de 49 kosmiska atomvärldarna och återvända till 
högsta världen i en evig kretsgång. Dirigeringen görs av individer i högsta kosmiska riket. Denna 
tre-, sju- och 49-faldigt differentierade energi i solsystemens molekylarmateria dirigeras av högsta 
kollektivväsen inom solsystemen i ständigt växlande cykler i enlighet med den för hithörande 
materia nödvändiga periodicitetens (rytmens) lag. 

3Eftersom lägre materieslag äro sammansatta av högre, så bestå lägre slagen energier av högre. 
Därvid är att märka, att sammansättningen förgrovar materien och i oerhörd grad minskar 
energiverkan. 

4Ett fundamentalt axiom i esoteriken är att alla slag av energier äro trefaldiga till sin natur, en 
upptäckt som återstår för vetenskapen att göra. En av dessa dominerar. Av de två övriga verkar 
den ena positivt kvalificerande, den andra negativt eliminerande. 

5Energien, som för synen ter sig såsom rörelse, yttrar sig för hörseln såsom ljud i de 
uppfattningsorgan, som hos kausaljaget motsvara de “fem sinnena” i organismen. De stora 
musikerna utbilda sig omedvetet till ljudets mästare, en väg för dem in i verkligheten. De tala till 
varandra med tonernas hjälp, ett språk som för andra är ofattbart. En symfoni är för dem vad ett 
skådespel är för “oinvigda”. Så självklart förefaller dem detta, att Richard Strauss i all naivitet 
kunde uttrycka farhågan, att han med avseende på ett av sina musikstycken undrade, om han icke 
alltför närgånget porträtterat en känd person. Med vetskap om detta är det lättare förstå, hurusom 
en lärjunge kunde få rådet av sin lärare, att låta symfoniernas tonmassor bryta ner visst hinder i 
sin personlighet för mottagandet av essentialenergier. 

 
4.14  Höljesenergier 

1Esoteriken lär att synliga fysiska världen “icke är en princip”, vilket betyder, att den och allt i 
den saknar möjlighet till självaktivitet, att den är ett resultat av energier från högre världar (inkl. 
fysiska etervärlden), att den blivit automatiserad. 
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2Esoterikern måste lära sig upptäcka de materieenergier, som kunna verka genom de olika 
höljenas chakras, och lära sig använda dem på rätt sätt. Lärjungen till planethierarkien får därvid 
alla behövliga anvisningar men det blir hans sak att “göra allting själv”. För honom blir därefter 
“liv” liktydigt med energi och energiförbrukning. 

3Viktigt är att inse, att samtliga höljen i varje ögonblick genomströmmas av alla slag av atom- 
och molekylarenergier. Medvetna kunna endast de bli, som beröra de molekylarslag, som jaget 
aktiverat (på civilisationsstadiet 48:4-7 och 47:6,7). Dessa olika slag av materier, energier och 
medvetenheter kunna lätt vålla kaos i dagsmedvetenheten, tills jaget lärt sig iakttaga dem, härleda 
dem och bemästra dem. 

4I tider av nationella psykoser kan hela landet dränkas i vågor av emotionala vibrationer och 
elementaler. Det blir för den enskilde allt svårare se klart. 

5När jagets vibrationer efterhand bli starkare än vibrationerna utifrån (dirigerade till stor del av 
masstänkandet), kan jaget lära sig behärska dem. På okunnighetsstadiet (illusions- och 
fiktionsstadiet) bli resultaten föga lyckade. Men när jaget förvärvat erforderlig kunskap och 
erfarenhet, fås till slut den självbestämda, harmoniska människan med sunt förnuft. 

6De energier, som utgå ifrån planethierarkiens departement, strömma ner genom de mänskliga 
världarna. Effekten av dessa hos individen beror på hans höljens departementstillhörighet och 
aktiveringsförmågan i höljenas centra (som ange utvecklingsnivån). Effekten är olika hos alla. 

7Det skulle vara intressant att studera de olika beteendemönstren såsom följd av de olika 
departementsenergiernas verksamhet i de olika höljena på de olika nivåerna. Det är vad ett 
kausaljag måste kunna, om det skall förvärva förutsättningar att duga till lärare. 

8Vi taga till oss föda, som omsätts i fysisk energi. Vi draga till oss ideer, som tillföra höljena 
emotional eller mental energi och möjliggöra dessa höljens aktivitet. Vad hjärnan uppfattar av 
dessa “ideer” är emellertid resultat av fysisk-eterisk energi. En stor del av mentalhöljets aktivitet 
tillhör vår övermedvetenhet och hithörande mentalmolekyler nå aldrig ned till sina rätta 
hjärnceller, där de kunna uppfattas, emedan alla högre materier och medvetenheter genomtränga 
alla lägre. 

9När individen når högre nivå, därmed vinner ökad förståelse och beteendet ändras, så betyder 
detta att eterhöljet upptar andra slag av energier. 

10När kausalenergierna börja tränga ner i personligheten, motverka de ofta personlighetens 
verk, vilket nybörjare ha svårt att inse. 

11Varje människa har sina egenartade vibrationer. Dessa verka höjande på lägre och sänkande 
på högre omgivning. Påverka göra de. Det är god skörd att få umgås med högre. Tyvärr betyder 
detta alltför ofta försummade tillfällen. De, som frivilligt välja lägre, dras lättare ned. Hatisk 
omgivning skadar alla. 

12Det finns olika slag av magnetism, antingen attraherande eller repellerande. Rätta 
sinnestillståndet för attraherande emotional magnetism är lyckokänslan och glädjen ifråga om 
mental magnetism. 

13“Blod är en särskild sorts saft”. Det var Goethes omskrivning av esoteriska faktum, att “blod 
är liv”. Blod förmedlar energi till alla kroppens celler liksom växternas sav. Ännu lär det dröja, 
innan detta faktum inses och erkännes av vetenskapen. Den har att konstatera många andra fakta 
dessförinnan. Dem skulle den kunna få till skänks av esoterikerna. Men högfärden sitter i. Den 
inbillar sig, att det icke fanns någon kunskap före “vetenskapen”, emedan teologerna voro 
groteskt okunniga och renons på sunt förnuft. 

 
4.15  Viljan 

1Viljan är det centrala i rörelseaspekten: individens förmåga betjäna sig av dynamis, som 
verkar skeendet. Motivet för handlandet påverkar viljan. Ju större kunskapen om verkligheten och 
livslagarna, desto mera förnuftigt blir avsedda ändamålet. Utmärkande för sunt förnuft är dess 
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strävan till förenkling. Det enklaste är det svåraste av allt, både med avseende på insikt och 
förverkligande. 

2Människan får icke veta, vad vilja är. Istället kallar hon allt möjligt och omöjligt för vilja. Så 
mycket kan sägas, att viljan är den del av urvarats allmakt, som individen förvärvat möjlighet att 
använda och som därför bestämmer hans utvecklingsnivå. 

3Viljan kan definieras såsom kraft till förverkligande. Hos människorna är denna själviskt 
bestämd men blir allteftersom evolutionen utför sitt välgörande arbete alltmer i överensstämmelse 
med livslagarna och inriktad på allas, det helas väl. Även i högre riken sker en oavlåtlig 
anpassning till de allt större möjligheter, som uppenbara sig med ökad kunskap om Lagen sådan 
den yttrar sig i allt högre världar. 

4“Vilja” är praktiskt taget förmåga att förverkliga, att omsätta insikt i handling. Kunskapen är 
av föga värde, om den ej leder till något. Kunskap medför ansvar. Planethierarkien, som ger oss 
kunskap, gör det icke för att folk ska kunna sova bättre. Den kastar inga pärlor. Den, som ej 
förstår dessas värde, går miste om tillfällen till utveckling icke endast för en inkarnation. Det 
råder formlig konkurrens om lämplig nation, lämplig “kast”, lämplig kulturmiljö, lämplig släkt 
och familj. 

5All rörelse, alla medvetenhetsyttringar, äro uttryck för “vilja” av något slag, om man med 
viljan avser endast energien. 

6I begreppet “viljan” kan man urskilja två huvudmoment: energiyttringen och motivet. 
Eftersom tillvarons mening är alla monaders medvetenhetsutveckling, kräver denna allas 
samfällda medverkan och ömsesidiga tjänande (i motsats till allas självhävdelse). Planethierarkien 
menar med “viljan” den goda viljan i överensstämmelse med livsändamålet. All annan vilja för 
till allas krig mot alla. Som alla esoteriska sanningar är denna omedelbart självklar. Men så enkla 
få de icke vara. Allting skall krånglas till och göras obegripligt djupsinnigt, så att 
skarpsinnigheten får tillfälle att briljera med sitt geni, geniet med sin skarpsinnighet. Det vimlar 
av dessa i historien och vardagslivet. 

7Emellertid gör planethierarkiens syn på viljan, att man benämner såväl andra- som 
tredjetriadens tre slag av medvetenhet för olika slag av vilja och rentav bortser från såväl materie- 
som medvetenhetsaspekterna. Viljan har blivit det enda väsentliga.  

8Den största makten i allt liv är ändamålet, när det är i överensstämmelse med Lagen och 
tillvarons mening och mål. Det är detta esoterikern kallar “vilja”. Det människorna kalla vilja är 
målmedvetenhetens energi, hur missriktad den än må vara. Esoterikerns vilja förutsätter kunskap 
om verkligheten och förmågan omsätta denna kunskap i alla livsyttringar. I denna bemärkelse är 
det först i tredjetriaden, som viljan kan göra sig gällande. Dittills har den kunnat yttra sig enbart 
såsom energi. Enligt esoteriken kan man inom världarna 47-49 icke alls tala om vilja. Och man 
gör radikal skillnad på andra- och förstatriadens slag av energier, icke endast därför att energierna 
alltid yttra sig olika i olika världar utan även därför att de i högre verka mera ändamålsenligt. 

9Det finns lika många slag av vilja och medvetenhet, som det finns materieslag (huvudslag och 
underslag, atomslag och molekylarslag), lika många olika slag av vilja som det finns olika slag av 
aktiv medvetenhet. Begäret utlöser emotionalenergien, förnuftsmotivet mentalenergien. I båda 
fallen är det viljan som utgör dynamiken, initialenergien. Starkast yttrar sig emotionalviljan hos 
nuvarande mänskligheten, enär emotionalmedvetenheten är mest aktiva medvetenheten. Det är 
därför vissa teosofer kallar den för egentliga viljan. Esoterikern synes vilja förbehålla 
beteckningen vilja för den av verklig kunskap om verkligheten och livslagarna ledda essentiala 
medvetenhetens motiv. Den ursprungliga esoteriska beteckningen för vilja avsåg aktivitet i 
enlighet med livets mening och mål. 

10Den s.k. vetenskapliga determinismen, som innebär förnekande av den s.k. viljans frihet, är 
ett lika fundamentalt misstag som gudomliga godtycket i religionen. Den ursprungliga 
determinismen har naturligtvis som vanligt misstolkats. Den betydde något helt annat än vad 
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filosofiska och vetenskapliga okunnigheten förkunnat. Därmed avsågs, att den s.k. viljan beror av 
motiv och bestäms av starkaste motivet. Det är visserligen ett beroende och såsom beroende en 
viss ofrihet. Men ofriheten försvinner, när man inser, att individen själv kan göra vilket motiv 
som helst till det starkaste. De motiv, som omedvetet bestämma hans handlande, tillhöra dels de i 
undermedvetenheten liggande i förflutna liv förvärvade och dels de genom i regel idiotiserande 
uppfostran och påverkan från omgivning i nya inkarnationen förvärvade. 

11För exoteristerna (de som sakna esoterisk kunskap) har “viljan” alltid varit ett mysterium, 
eftersom endast esoteriken kan förklara den företeelsen. Man fann emellertid, att emotionalviljan 
yttrade sig som antingen attraktion eller repulsion och att mentalviljan alltid var bestämd av 
starkaste motivet. Enligt planethierarkien är förstajagets vilja determinerad (ofri). Men den 
hävdar, att andrajagets vilja är “fri”, ty den förutsätter kunskap om Lagen (i sina världar, 45–49) 
och tillämpar den “friktionsfritt” (kan icke komma i konflikt med Lagen, som annars skulle 
medföra bundenhet). Det är förklaringen på “den fria viljan” man tvistat om i alla tider. Som 
vanligt i dylika fall förelåg en oinvigdas missuppfattning av ett esoteriskt faktum. 

12Fulländade förstajaget (monaden centrad i förstatriadens mentalmolekyl) är suverän i 
människans världar (47–49) i såväl medvetenhets- som energihänseende, andrajaget härskar 
suveränt i världarna 45–49 och tredjejaget i solsystemet (43–49). 

 
4.16  Tankar äro energier 

1Alla medvetenhetsyttringar äro samtidigt energiyttringar med ofrånkomlig effekt enligt lagen 
för orsak och verkan. Hur använda människorna denna energi? 

2Att fantasiens dagdrömmar icke leda till handling är bästa beviset på deras energilöshet. Folk 
bedra sig själva med sina vackra teorier. De medvetenhetsyttringar, som icke utlösa energi, sakna 
allvar, viljeinsats, intensitet och äro därmed i stort sett värdelösa. Intellektualismen med sitt 
överbetonande av vetandet som det enda väsentliga är ännu ett bevis på verklig livsokunnighet. 
Utveckling är ett energiresultat. Liv är energi och där energi saknas finns icke liv värt namnet. 

3Tankar äro ting. Tankar äro framför allt energier. Dessa två fakta äro människorna aningslösa 
om. Icke att undra på att mänskligheten är offer för sin nästan totala livsokunnighet. 

4Involutionsatomerna äro inga livlösa ting utan ha passiv medvetenhet. Och denna passiva 
medvetenhet påverkas av aktiva medvetenheten hos alla evolutionsväsen. De energier 
mänskligheten handskas med komma under denna kategori. 

5Bli atomerna i de mikroorganismer, som flyga omkring i luften, aktiverade av mänskliga 
repellerande hatvibrationer, så kunna de yttra sig på det sätt, som kallas epidemier, och i ett otal 
variationer. Nya sjukdomar komma alltid att uppstå, så länge mänsklighetens medveten-
hetsyttringar äro repellerande. 

6Esoterikern vet, att han handskas med energier och att dessa måste frambringa verkningar. 
Han bör då också ha klart för sig (och detta är viktigt), att när han väl målmedvetet inriktar sig på 
att tjäna livet, sätter han i gång en energiström verkande i samma riktning och påverkande 
omständigheterna. Livet skall visa sig motsvara hans tillförsikt och han befrias från fruktan och 
oro för framtiden. 

 
4.17  Kunskap är energianvändning 

1De som ha esoterisk kunskap veta, att de alltid arbeta med energier, enär varje 
medvetenhetsyttring samtidigt är materieenergi. Varje känsla och tanke har sin effekt. Insikten 
härom gör det lättare förstå, att lagen för orsak och verkan gör sig gällande även ifråga om 
medvetenheten. Kommer därtill, att det mentala är högsta materieslag, som normalindividen 
arbetar med, och att varje högre slag har större energieffekt, så inser man, att tänkandet är 
förnämsta skördefaktorn. Det förklarar också gnostiska uttrycket “människan är vad hon tänker”, i 
framtida inkarnationer blir vad hon tänker i denna. 
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2För självförvärvad kunskap (den enda oförlorbara) fordras attraktion till det man vill lära 
känna. Esoteriken har symboliskt uttryckt detta med, att “kärleken är vägen till gud” (esoteriskt: 
attraktionens lag). Det är den energi, som aktiverar “kontaktmekanismen” och möjliggör 
medvetenhetens identitet med det efterfrågades medvetenhetsinnehåll. Det räcker icke att studera 
den yttre formen (materieaspekten), utan det fordras kontakt med det levande, som i formen 
strävar efter att taga sig uttryck. Det första esoteriska forskaren får lära sig är, att “aldrig bedöma 
efter skenet”, ty det måste bli vilseledande. Det lär också vara det svåraste att lära. Den andra 
läxan består i att bristen i egna “kontaktmekanismen” ger felaktigt utslag. 

3Vetandet består av energiladdade mentalmolekyler. Om dessa energier icke få sitt naturliga 
utlopp genom ändamålsenlig verksamhet, taga de sig andra utlopp till skada för individen. Ju 
högre materieslag, desto större energieffekt. Det är en sak de böra besinna, som vilja avnjuta sitt 
kunskapsförvärv i behaglig ro. Det är dessa egocentriska individualister, som äro orsaken till 
myckenheten av vår tids neuroser. 

4Först uppfattas saken såsom idé, sedan i dess konkreta gestaltning, så i dess relationer till 
erforderliga energien och lagarna för rörelsen, slutligen kunna materieenergierna dirigeras så, att 
effekten blir den avsedda. 

5Aktion och reaktion äro lika och utbytbara i alla världar. 
6“Mysterierna uppenbaras, icke i första hand genom redogörelser för dessa, utan genom verkan 

av vissa processer, som försiggå inom lärjungens eteriska hölje. Dessa göra det möjligt för honom 
att veta det som är fördolt. De sätta honom i besittning av en mekanism, som låter honom 
upptäcka vissa utstrålande och magnetiska krafter i höljet, vilka utgöra aktivitetskanaler och 
klargöra sätt att förvärva det som är den invigdes privilegium att äga och använda”. (D.K.–
Kleinias). 

 
4.18  Kunskapen måste omsättas i handling 

1“Utveckling” för människans del består icke endast i att förvärva högre slag av medvetenhet. 
Det egentliga problemet är att kunna rätt använda de medvetenheterna åtföljande energierna. 
Dessa måste få utlopp. Den okunnige handskas med krafter, om vilkas verkningssätt och effekt 
han är aningslös. De energier t.ex., som strömma in i eterhöljet, nå även organismen. Omsättas 
icke dessa i ändamålsenlig verksamhet, finns risk för överstimulering. Möjligheten att upplagra i 
energiförråd är begränsad. Och risk finns alltid att dessa oförutsett kunna urladda sig. Många 
sjukdomar i organismen äro en följd av genom vibrationer uppkomna friktioner. 

2Om energierna ej få utlopp, blir resultatet, dels sjukdomar i organismen, dels vitalisering av 
chakras under diafragman, eftersom just dessa äro verksamma. Chakras över diafragman äro de 
enda, som möjliggöra sunt förnuft och ändamålsenligt liv i enlighet med livslagarna och dessa bli 
ytterst sällan påverkade. Det är således icke märkvärdigt, att mänskligheten fortfarande befinner 
sig i närheten av barbarstadiet. Den saknar kunskapen om verkligheten, som väsentligen är 
kunskapen om energier. Tanken är största energikällan och kan, ifall den ändamålsenligt 
användes, åstadkomma det som okunnigheten fortfarande kallar “underverk”. Materien är 
underlaget för medvetenheten och det material, som påverkas att tjänstgöra såsom energi. 
Kunskapen om materieenergierna och medvetenhetens möjlighet att bruka dessa kallades i de 
esoteriska kunskapsordnarna för “magi”, ett ord som idiotiserats som de flesta ord. 

3All kunskap missbrukas. Och detta av flera skäl, icke blott oförmågan att rätt tillämpa fakta 
eller individuella själviskheten utan även emedan ideerna samtidigt äro energier, som människan 
är aningslös om och icke kan rätt använda. Energierna måste få utlopp och ofta blir det med 
beklagliga följder. 
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4.19  Medvetenhetskontroll 
1Varje medvetenhetsyttring innebär energiförbrukning. Såsom människorna handskas med sina 

höljen, blir det ett hejdlöst slöseri med energi. De inströmmande energierna rinna bort som när 
vatten hälls genom såll. Även hjärn- och nervceller utsättas för onödig slitning. Detta förhindras 
genom koncentration, som dels förhindrar slöseri, dels magasinerar energi. 

2Esoteriska axiomet att “energi följer tanken” kan utsträckas till att energi följer 
uppmärksamheten, ty det är genom den som energien strömmar ut i höljena och i omgivande 
världarna. Uppmärksamheten är jagets aktivitet. Uppmärksamheten är detsamma som 
medvetenhetens koncentration. Och denna koncentration på (uppmärksamhetens oavbrutna 
fasthållande vid) ett visst medvetenhetsinnehåll eller föremål är förutsättningen för meditation. 
“Leva i nuet” kan endast den, som förvärvat förmåga av medvetenhetskontroll eller självdirigerad 
uppmärksamhet. Begynnaren begår felet att “spänna sig”, bli “intensiv”, vilket påverkar nerver, 
hjärna och blodomlopp. Det är nödvändigt vara fullständigt “avspänd” vid såväl koncentration 
som meditation. Innan man lärt sig detta, blir all koncentration tröttande. Därefter blir den 
automatiserad vana och blir “distraktion” (splittrad uppmärksamhet) snarare en ansträngning. 

 
4.20  Självförverkligande 

1Esoteriken vill icke bara ge oss kunskap om verkligheten utan också visa oss, hur vi ska 
kunna utveckla medvetenheten, just detta som är tillvarons mening. 

2Esoteriken är icke endast en vetenskap. Den är även en levnadskonst. Den visar oss, hur vi ska 
leva för att kunna utveckla vår medvetenhet. Denna kunskap blir, om den icke omsätts i levande 
liv, icke endast död kunskap utan ett hinder för utvecklingen. Att kunskap medför ansvar för rätt 
bruk av detta vetande, må vara en nyhet för “oinvigda”. Men kanske man kan börja inse detta, om 
man får veta, att ideer äro energier, som verka destruktivt, om de icke få verka konstruktivt. 

3Individen måste enligt lagen för självförverkligande själv söka, själv finna, själv förverkliga. 
Den kunskap han får är anvisningar och att fatta såsom hjälp till självhjälp. Livet är ett 
experimenterande med krafter. Den som följer anvisningarna behöver icke riskera att 
experimentera på måfå och med destruktivt resultat. Och de resultat som uppnås bekräfta 
anvisningarnas riktighet. 

4De, som med tillspetsad målmedvetenhet vilja göra allvar av självförverkligandet, kunna ha 
det olika svårt, beroende på utvecklingsnivå och dålig skörd. De, som befinna sig på 
humanitetsstadiet, ha redan nått så höga vibrationer, att ansträngningen för dem är högst 
obetydlig. På lägre kulturnivåer kan ansträngningen att hålla hög vibrationsskala medföra total 
brist på balans. Repellerande egenskaperna kunna tidvis taga ledningen och dra ner jaget från dess 
vibrationshöjd. 

5Monadens “utveckling” (uppnående av allt högre världar) sammanhänger med dess förmåga 
att behärska energierna i höljena. Det är individens sak att genom självdisciplin automatiskt 
förvärva hithörande förmågor. När detta lyckats till viss procent och han insett sin 
kollektivtillhörighet och därmed nödvändigheten att leva för andra, så erhåller han de fakta, som 
möjliggöra för honom att upptäcka och tillämpa metodiska tillvägagångssätten. 

6Att “allting är energi” betyder ingalunda, att existerande energi står till individens förfogande. 
Uppstigandet genom världarna består i lösandet av en oavbruten serie energiproblem. 

 
4.21  Magi 

1Västerländska filosofien har ännu icke insett, att alla medvetenhetsyttringar samtidigt äro 
energiyttringar. Man har trott (gissat, förmodat, det enda verklighetsokunnigheten duger till), att 
tanken är något enbart subjektivt eller på sin höjd en molekylarrörelse i hjärnan utan annan effekt. 
Tanken är en formskapande medvetenhetsyttring i mentalmaterien (frambringar en 
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mentalelemental). När mänskligheten en gång förvärvat kunskap om mentalmedvetenhetens 
energimöjligheter, är “kraftproblemet” löst i fysiska världen. 

2Kunskapen om hithörande metoder kallade de gamle för magi. Den kunskapen förblir 
esoterisk, tills hela mänskligheten nått humanitetsstadiet och lärt sig inse, att frihet är makt och 
verkliga maktens förutsättning är insikten om det med makten förbundna ansvaret. Vår nuvarande 
mänsklighet saknar förutsättningar inse det. 

3Det finns ingenting, som icke mentalmaterien kan utföra i fysiska materien, när mentala 
materien används såsom energi och dirigeras av objektiv mental medvetenhet enligt 
mentalmateriens lagar. 

4Ju högre molekylarslag, desto starkare hithörande energi. Detta gäller i ännu högre grad för 
atomslagen. De mentala molekylarslagens energi är tusentals gånger mäktigare än den s.k. 
atombombens. Som väl är, sakna människorna vetskap om dessa energilagar och metoden för 
energiernas handhavande. Det hindrar icke, att mänsklighetens samlade mentalenergi kan verka 
lika destruktivt som någonsin naturkrafterna och också gör det utan att någon människa ens anar 
upphovet. Planethierarkien nöjer sig med att påpeka saken. Det får bli mänsklighetens sak att en 
gång i framtiden göra erforderliga upptäckter. Men då har också c:a halva mänskligheten nått 
kulturstadiet och andra halvan överförts till ett annat klot. 

 
4.22  Allvetenhet och allmakt 

1Det är typiskt för mänskliga okunnighetens inbilskhet, att så snart en människa förvärvat 
egenskaper och förmågor utöver de normala, tror hon sig vara något märkvärdigt. Det är oändligt 
typiskt, att när en Steiner, en Martinus etc. blivit “klärvoajanta”, tro de sig äga “kosmisk 
medvetenhet” och ha blivit “allvetande”. De ha löst alla problem och kunna uttala sig om allt. 

2Allvetenheten är relativ. I absolut mening gäller den endast för dem i högsta kosmiska 
världen, eftersom de ha kunskap om de tre verklighetsaspekterna och dessas yttringar i alla de 49 
kosmiska atomvärldarna. Endast de kunna t.ex. upptäcka uratomerna i fysiska atomen. Endast de 
ha kännedom om samtliga natur- och livslagar i hela kosmos. 

3Det slags allvetenhet, som t.ex. vi tillskriva 45-jagen i femte naturriket, avser den relativa 
allvetenhet, som är möjlig för en medvetenhet, som kan upptäcka urmateriens sammansättningar i 
de tre lägsta slagen av atomvärldar (47–49). Varje högre atomslags energier behärska samtliga 
lägre atomslags. Detta gör att ett 45-jag t.ex. kan behandla fysiska materiens sammansättningar på 
ett sätt, som okunnigheten kallar “trolleri”. Ju högre atomslags energi, som kommer till 
användning i lägre världar, desto mera fulländad är produkten, därför att den alltmer är i 
överensstämmelse med den slutliga idealprodukten (den “absoluta”), vilken skulle kunna 
frambringas av individer i högsta kosmiska världen, som kunde manipulera med uratomerna. I 
lägre riken få de nöja sig med hithörande insikts möjlighet och resurserna för åtkomliga atomslags 
energier. 

 
4.23  Esoteriska talesätt avseende rörelseaspekten 

1Esoteriska talesättet “allting är energi” beror på att dynamis allenergi verkar allt i allt och 
allting såsom följd därav är rörelse. 

2“Allt rör sig” eller “allting är energi” eller “allting består av vibrationer” eller “högre materia 
är energi för lägre materia” uttrycka alla samma sak. Sedan man väl förstått, inser man också att 
rörelseaspekten är den väsentliga av de tre verklighetsaspekterna. “Allting består av atomer” 
innebär, att allting är energi. Det betyder, att allting är verkningar av orsaker. Likaväl som man 
säger, att människan är ett aggregat av atomer kan man säga, att hon är ett aggregat av energier 
och att verkliga förståelsen vinnes först, när man insett detta. Mänsklighetens liv (politiskt, 
socialt, ekonomiskt, kulturellt etc.) är ett samspel av energier. Att uppfatta dessa och härleda 
verkningarna till rätta orsakerna, ger den verkliga förståelsen för “skeendet”. Livet består ej i 
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omständigheter utan i energiernas verksamhet. 
3“Energi (vibrationer) följer tanken”. Riktigt tänkande i överensstämmelse med verkligheten är 

en väsentlig faktor för fortsatta utvecklingen. Illusioner och fiktioner verka i det långa loppet 
desorganiserande på alla våra höljen med dessas tre aspekter, alltså i materiellt, aktivitets- och 
medvetenhetshänseende. 

4“Namn och form” äro synonyma termer i esoteriska läran. För att förstå detta måste man ha 
kännedom om “vibrationens lag”, varom kunskap förr inhämtades i de äkta esoteriska 
kunskapsordnarna (det har alltid funnits många oäkta) men numera endast meddelas lärjungar till 
planethierarkien. 

5Eld och eter äro symboliska, ljud (49), mentalenergi (47), superessentialenergi (45) och 
manifestalenergi (43) esoteriska beteckningar på särskilt närbesläktade energislag. De förbli 
esoteriska, tills de s.k. människorna en gång i framtiden blivit människor. 
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