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6  MATERIEASPEKTEN 
 

6.1  Kunskapen om materieaspekten 
1Urmaterien är den verkliga materien. Den innehåller alla livets outtömliga kvaliteter, som 

aldrig någon högsta gudomlighet i någon kosmos någonsin kan uttömmande bedöma, emedan 
även erfarenheterna i otal kosmos vore otillräckliga. I absolut mening förblir materien alltså 
outforskbar. Erfarenheterna av materiens egenskaper, kollektiva totalmedvetenheten i ett 
solsystem eller en kosmos (alla ingående monaders alla erfarenheter), förbli begränsade till dessas 
samtliga erfarenheter. 

2I ett solsystem bli alla dess planeters erfarenheter tillgängliga för 43-jag i den mån dessa själva 
förvärvat erforderliga erfarenheter för att kunna tillgodogöra sig dem. Monaden har i sina 
inkarnationshöljen tusentals gånger lärt sig uppfatta materieaspekten i världarna 47–49 enligt de 
sju departementen 1–3–5–7. (Naturligtvis gäller detta alla tre aspekterna.) Emellertid äro 
individuella monadens erfarenheter givetvis alltid begränsade men tillräckliga för att monaden 
med kollektivmedvetenhet skall kunna fatta gemensamma erfarenheterna. 

3Devaevolutionens monader representera materieaspekten, uppleva materien på ett ofantligt 
mycket intimare sätt än som är möjligt för människomonaderna. Deras kunskap om alla 
materierelationer i alla materiesammansättningar är således enormt mycket större. 

4Det hör till saken, att varje monad är en egenart och följaktligen gör de erfarenheter, som 
endast den egenarten kan, erfarenheter som kunna tillgodogöras av kollektivmedvetenheten. 

5Möjligheten till erfarenheter är outtömlig, varför ingen monad kan tillgodogöra sig alla. Även 
i devarikena äro följaktligen alla specialister, även om gemensamma erfarenheterna i 
kollektivmedvetenheten i stort sett tillgodogjorts och samarbetet mellan alla bedrivs i största 
möjliga utsträckning, så att man är berättigad tala om “allvetenhet”, tillgänglig för alla med 
tillräckligt utvidgad kollektivmedvetenhet. 

6Av det sagda följer, att materieforskare i människoriket skulle kunna förvärva ojämförligt 
mycket större insikt i materiens natur, om de strävade efter samarbete med devaerna. 

7Eftersom alla monaders erfarenheter tillgodogöras, äro även devaspecialisterna intresserade av 
vad kemister, fysiker, fysiologer etc. gjort för upptäckter och hur människan uppfattar materien. 

8Av det sagda torde framgå, att individerna i högre riken ingalunda äro specialister i alla 
avseenden. Men de kunna i sin kollektivmedvetenhet inhämta allt de behöva veta. 

9Vad de gamle kallade “världssjälen” är sammanfattningen av de olika världarnas kollektiva 
totalmedvetenhet med de erfarenheter samtliga monader i planeten eller solsystemet gjort under 
utvecklingens gång. 

101Vi ha fått tillräckligt med fakta avseende materieaspekten för att inse dess betydelse såsom 
bärare av medvetenheten. Det vi fått veta om materieslag, materievärldar, materiehöljen etc. ger 
oss tillräcklig förståelse för tillvarons beskaffenhet. 

11Det är icke fler fakta om materieaspekten mänskligheten behöver. Det är 
medvetenhetsaspekten, som är den för människan viktigaste, eftersom livets mening är 
medvetenhetsutveckling. Man kan icke påstå, att stora framsteg gjorts i det hänseendet. Med 
rådande uppfattning om det materiella som det väsentliga motverka vi ändamålet med vårt liv. Vi 
sysselsätta uppmärksamheten med otaliga onödigheter och leva ett meningslöst liv. 

12Allt i materieaspekten har sin motsvarighet i medvetenhetsaspekten. Lärjungarna till 
planethierarkien uppmanas, att i möjligaste mån bortse från materieaspekten och istället beakta 
dess medvetenhetsaspekt, leva i denna. 

13Det finns ett annat tungt vägande skäl till planethierarkiens förtegenhet med avseende på 
materieaspekten och alldeles särskilt den oss närmast liggande etervärlden. Det är kunskapen om 
etermaterien och eterenergier, som möjliggör vad man kallat “magi”, behärskandet av materien i 
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synliga världen, den kunskap som ger den makt människorna eftersträva för att kunna härska. 
Som om det vore livets mening, då det istället betyder livets undergång, något mänskligheten 
tydligen ännu är alltför primitiv att kunna inse. Det är en makt, som hittills alltid missbrukats till 
förfång för utvecklingen och enheten. 

14När mänskligheten förstått livets mening och också gör vad den kan för att förverkliga denna, 
lovar planethierarkien, att den skall giva oss all den kunskap vi behöva för att leva ett fulländat 
fysiskt liv. Vi ska få den kunskap, som skall göra slut på slaveriet för fysiskt uppehälle, befria oss 
från sjukdomar etc. Mänskligheten skall få den makt den önskar, när den lärt sig bruka makten 
rätt för gagnande av allas väl och ingens ofärd, för utvecklingen och enheten. 

 
6.2  Materieaspektens relativa betydelse 

1Alla världar i hela kosmos äro sammansatta av atomer, som bestå av uratomer. Alla världar i 
kosmos äro således materievärldar. Men det är endast i de tre lägsta atomvärldarna (47-49), som 
materieaspekten har någon som helst betydelse. I högre världar utgör den visserligen oförlorbara 
underlaget för medvetenhets- och rörelseaspekterna. Atomerna i dessa världar förefalla vara 
“kraftpunkter” snarare än materia. Men för allting fordras fasta punkter: fast punkt för individ-
uella medvetenheten, fast punkt för energien (dynamis i uratomerna). 

2För objektiva medvetenheten i högre riken yttrar sig materien endast såsom ljus och färg 
(materieaspekten) samt ljud (rörelseaspekten) och erbjuder intet som helst motstånd för 
medvetenheten utan “lyder” medvetenhetens minsta vink. För individerna i dessa riken är 
formning och upplösning av materieaggregat även i fysiska världen ett ögonblicks verk. Man 
förstår varför materieaspekten förefaller dem fullständigt oväsentlig. Men det betyder ingalunda, 
att materien för dem är en “illusion” (saknar existens). Formning och upplösning av materieaggre-
gat förutsätter kunskap om materiens sammansättning och den kunskapen är ingen “illusion”. De 
ha också tillräcklig erfarenhet av vad materieaspekten betyder för dem i lägre naturriken. 

3För människan i fysiska världen är materieaspekten den enda hon har omedelbar kontakt med, 
omedelbar förståelse för. Att den för mänskligheten, rent av även för naturforskningen, är den 
enda verklighetsaspekten, är för esoterikern bästa beviset på rådande livsokunnighet. Denna är 
förklarlig, eftersom normalindividen (de flesta) ha objektiv medvetenhet om endast de tre lägsta 
fysiska molekylarslagen och dessa äro de enda utforskbara, föremål för forskningen inom kemi, 
fysik, geologi, astronomi, biologi etc. Det är först under de senaste hundra åren, som 
medvetenhetsaspekten börjat tilldraga sig vetenskapsmännens uppmärksamhet. Den, liksom 
rörelseaspekten, betraktades såsom en materiens “egenskap”. Att dessa två utgöra två 
självständiga verklighetsaspekter, har man ännu icke insett. Det återstår att upptäcka. 

 
6.3  Urmaterien 

1Ingen av de tre verklighetsaspekterna har det ordats så mycket om som materien. Det är icke 
märkvärdigt, därför att våra vanliga mänskliga erfarenhetsbegrepp icke räcka till för att begripa 
den, även om möjlighet finns att förstå de skenbara motsägelserna. 

2Materien är i själva verket urmaterien. Denna har två motsatta egenskaper: absolut täthet och 
absolut elasticitet. I denna urmateria arbetar en absolut kraft, dynamis, som “i all evighet” utan 
uppehåll frambringar uratomer. Vi röra oss alltså begreppsmässigt med tre absoluta, alla 
motsägande varandra. 

3Uratomen kan “förliknas” vid en gasbubbla i vatten, men denna bubbla är en absolut 
företeelse, som icke kan upplösas, eftersom dynamis evigt verkar i den. Den är vad man närmast 
kan kalla en “kraftpunkt”. Denna kraftpunkt har potentiell (möjlighet till) medvetenhet, som 
efterhand kan väckas till passiv, aktiv och självaktiv medvetenhet genom att sammanföras med 
andra uratomer och i “otaliga” manifestationsprocesser själv förvärva alltmer intensiv och 
extensiv “allvetenhet och allmakt”. 
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4Hur absurt detta än må låta, så är det grundföreställningen hos alla de 49 olika allt högre slag 
av atomväsen, som bilda en obruten kedja från lägsta (fysiska) atomen till uratomen. I lägsta 
atomen finnas alla högre slag av atomer. 

5De 49 varandra genomträngande kosmiska atomvärldarna ha olika täthetsgrad, beroende på 
uratomtätheten (antalet uratomer i de olika atomerna). Lägsta atomen har största antalet uratomer. 

6Även i detta avseende finner mänskliga förnuftet en skenbart orimlig motsägelse. Ju grövre 
materien, ju större uratomtätheten, desto mindre finns av själva urmaterien, eftersom uratomerna 
äro skenbara “tomrum” i urmaterien. Det blir en ny paradox: ju grövre materia, desto mindre 
materia. Det är icke så underligt om förnuftet, inför svårigheterna att fatta dessa skenbara 
orimligheter, förklarat materien vara en “illusion”. 

7Att dessa fundamentala fakta förefalla vara motsägelser för mänskliga förnuftet visar, dels 
förnuftets begränsning i uppfattningshänseende, dels att möjlighet saknas göra saken begriplig 
med de primitiva verklighetsbegrepp som råda. Planethierarkien har hittills avstått från att ingå på 
dessa fundamentalfakta, just emedan den anser dem ofattbara för mänskligheten på dess 
nuvarande utvecklingsstadium. De ligga långt över mänsklig bedömningsförmåga. 

 
6.4  Monaden såsom uratom 

1All av uratomer sammansatt materia, atomer, molekyler, aggregat, världar, planeter, solsystem 
och kosmiska världar, är endast höljen för monaderna. Monaden (individen, jaget) såsom 
materiell företeelse kan aldrig vara något annat än en uratom. 

2Denna insikt är av fundamental betydelse. Utan denna insikt blir individen ofelbart offer för 
någon av härskande missuppfattningarna av vad jaget (“självet” etc.) egentligen är. Gemensamt 
för alla dessa har varit, att man trott något högsta hölje vara monaden. 

3I de fyra lägsta naturrikena måste jaget fatta sig självt såsom något av sina höljen. Det 
identifierar sig med än organismen, än emotionalhöljet, än mentalhöljet, än kausalhöljet. Såsom 
kännande människa identifierar det sig med emotionalmedvetenheten, såsom tänkande med 
mentalmedvetenheten. 

4Leadbeater ansåg att monaden var den företeelse, som hylozoiken kallar submanifestalhöljet 
(44), en tredjetriadens produkt. Såväl Besant som Leadbeater hade insett, att “egot” (kausalhöljet) 
icke kunde vara jaget, eftersom det fanns ett ännu “högre jag”. Och så gjorde de 
submanifestalföreteelsen till monaden. 

5Grunden till denna och flera missuppfattningar var aldrig rätt uttolkade symboler. Man 
missförstod bl.a. symbolen “andens nedstigande i materien” och symbolen “elementalessensen” 
(involutionsatomernas förvärv av cyklisk-spirala rörelsen). 

63Man inser hur omöjligt det är för en individ i människoriket att lösa dessa problem utan fakta 
från planethierarkien. 

7Människomonaden är innesluten i en triad (hölje) i ett kausalhölje. 
8I högre världar behöver individen (jaget-monaden-uratomen) inga egna höljen för att bearbeta 

medvetenheten. Sålunda behöver 44-jaget endast tredjetriaden och 42-jaget (i kosmiska riket 36–
42) endast 43-atomen. Därefter räcker det för allt högre jag med den senaste atom i atomkedjan 
1–43 (i vilken kedja monaden är involverad), som den lärt sig utnyttja till dess fulla kapacitet. 
Såsom delägare i kosmiska totalmedvetenheten, sådan denna kan uppfattas i de olika kosmiska 
atomvärldarna, är monadmedvetenheten icke i behov av egna höljen utan identifierar sig med de 
olika slag av världsmedvetenhet, som den bemästrat och i vilka den förvärvat allvetenhet och 
allmakt. 

9Esoterikern lär sig skilja på jaget och jagets höljen. De äro två olika företeelser. Höljena är 
jagets ensak. Det är jaget man söker hjälpa. 
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6.5  Manifestationsprocessen 
1Form är materiens sätt att vara till. I hela kosmos (manifesterad urmateria) är allting form, 

ehuru av vitt skilda slag, så att okunnigheten tror sig kunna använda beteckningen “formlös”. Alla 
de 49 kosmiska atomslagen bilda olika slag av former, högre och lägre i kontinuerlig serie. 

2I alla lägre slag av atomer finnas involverade alla högre slag, alltså i fysiska atomen de 48 allt 
högre. Detta möjliggör uppfattning av drivande kraften i evolutionen, enär även i fysiska atomen 
alla de högre världarnas medvetenhet finnes såsom latent tendens. Monaden är under hela sin 
evolution alltid centrad i något slag av atom och är utsatt för påverkan av vibrationerna från alla 
dessa atomslag. Förmågan tillgodogöra sig dessa beror på utvecklingsstadiet. 

3I alla världar förekommer involverad materia såsom enbart involveringsmateria 
(primärmateria utan medvetenhet) samt såsom involutionsmateria och evolutionsmateria. 

4En oklarhet förekommer i esoteriska litteraturen beträffande fysiska världens materier i detta 
hänseende. Det sägs, att involutionsmaterien vid sin övergång från emotionalmateria till fysisk 
materia därmed också övergår till evolutionsmateria. Detta gäller emellertid endast om de 
monader av kvartärmateria, som involveras i triader och i triadens fysiska atom för att påbörja sin 
evolution i mineralriket. All övrig involutionsmateria (sekundär- och tertiärmateria) fortsätter sin 
involution genom de fysiska molekylarslagen ner till fasta aggregationstillståndet. Det finns 
således elementalmateria även i fysiska världen, och denna får genomgå processer, som i sinom 
tid “förädla” den till kvartärmateria. Denna elementalmaterias medvetenhet är det som kommer 
till synes hos t.ex. växter (gräs etc.), som icke hysa några triader. 

5Tertiärmaterien utgöres av bl.a. människans triader och s.k. skandhas. Det hör till människans 
uppgift att överföra dessa slag av monader till evolutionen, en av de sju parallella 
evolutionsvägarna. 

6Atomer och molekyler specialiseras inom varje naturrike, så att det finns mineralatomer och 
mineralmolekyler, växtatomer och växtmolekyler, djuratomer och djurmolekyler etc. 
Specialiseringen fortgår ytterligare, så att det finns hjärtatomer och hjärtmolekyler, njuratomer 
och njurmolekyler etc. Än ytterligare specialiseras materien, så att det finns individuella atomer 
och molekyler alltefter individuella egenarten. 

7Dessa esoteriska fakta kan mänskligheten aldrig konstatera och sådana fakta få vi till skänks 
av planethierarkien. Det blir sedan mänsklighetens sak att insätta dessa fakta i deras rätta 
sammanhang och utnyttja kunskapen. Tillfogas må, att hithörande fakta äro av stor betydelse för 
allt bättre förståelse av lagen för orsak och verkan (och särskilt dess korollarium, lagen för sådd 
och skörd, i dess tillämpning på individerna i alla naturriken. Den kunskapen är nödvändig för 
förståelsen “hur ofelbar rätt skipas”, mekaniskt och automatiskt). 

 
6.6  Solsystem och kosmos 

1Det fysiska ljus, som utstrålar från solens gashölje, är ingenting i intensitet mot det, som utgår 
från solens högre höljen (emotionala, mentala, essentiala och 43–45-höljen i ständigt stegrad 
intensitet). Ifall dessa energier via atomslagen fördes ner till fysiska världen, skulle dennas 
molekylarslag omedelbart upplösas till fysisk atommateria. 

2Planeternas olika världar ligga i olika skikt, de högre utanför de lägre i koncentriska skikt med 
fysiska världen innerst. Utanför planeterna återfinnas samma molekylarslag som i planeterna. 
Skillnaden är att molekylarslagen äro mera koncentrerade till planeterna. Analogien fås om man 
jämför människans aura, som innehåller alla slag av molekyler i människans världar, med dessa 
materiers sammandragning inom organismen, vilket gör att såväl emotionala som mentala höljena 
ha samma form som organismen. 

3I solsystem av första graden är det förstatriadens världar som utvecklas till fulländad 
automatism. Andra gradens solsystem (vårt eget) har som mål automatiseringen av andratriadens 
världar. Detta innebär även möjlighet för andratriaden att fullt behärska världarna 46–49, vilket ej 
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är möjligt, förrän dessa materier automatiserats5 (hithörande 45–47-atomer i även 47–49-
molekylarslagen). Det är därför det fordras 45-jag för full suveränitet. De ha uppnått den 
kapacitet, som majoriteten i fjärde naturriket förvärvat först inför solsystemets upplösning (i och 
för omformning). 

4Hur galaxerna (de otaliga kosmos) röra sig i urmaterien veta vi ej. För att bli synliga måste de 
åtminstone nått ned till fysiska supereteriska (49:3) molekylartillståndet. 

5Vi ha fått veta, att alla synliga stjärnor höra till vår kosmos. Den naturliga slutsatsen vore 
alltså, att galaxerna utgöra egna kosmos, eftersom de icke uppvisa iakttagbara stjärnor. Även om 
slutsatsen kan betraktas såsom negativ, förefaller den vara rimlig. 

 
6.7  Allmänt om monadens höljen 

1De tre lägsta atomvärldarna (47–49) bilda de fyra molekylarvärldar (synliga, eteriska, 
emotionala och mentala), som äro de enda existerande för monaderna i lägsta triaden, de fyra 
lägsta naturrikenas individer. De tre högsta molekylarslagen av mentala atommaterien, utgörande 
kausala världen, Platons idévärld, kunna icke uppfattas av medvetenheten i förstatriaden. Att 
kausalvärlden räknas till människans världar beror på, att hon har ett hölje av kausalmateria. Detta 
omsluter lägsta triaden, kontaktar andratriaden och utgör förutsättningen för monadens 
överflyttning från första- till andratriaden. Kausalvärlden är andratriadens lägsta värld och 
objektivt tillgänglig endast för dem, som förvärvat medvetenhet i denna andra triad. 

2Genomgående har den i ockulta litteraturen använda beteckningen “kropp” ersatts med 
“hölje”. Termen hölje tydliggör, att det är fråga om höljen för jaget, som är något annat än sina 
höljen. Med kropp förbindes föreställningen av något oberoende, något fast, mer eller mindre 
ogenomträngligt. Aggregathöljena bestå av elektromagnetiskt sammanhållna molekyler, som 
ögonblickligen skulle på nytt återförenas, ifall de skulle bli “söndersprängda i atomer”. 
Molekylerna sammanhållas genom inbördes affinitet och dragningskraften i triadenheternas 
vibrationer. Det finns i höljena eller för höljena ingenting ogenomträngligt. Individen-jaget är 
monaden–uratomen och allt annat är höljen för jaget. 

3Under fysiska inkarnationen har människan sex höljen: två kausala, ett mentalt, ett emotionalt 
och två fysiska. 

4Vid inkarnationen uppdelas kausalhöljet i ett större och ett mindre. Det större stannar kvar i 
kausalvärlden. Det mindre, triadhöljet, inkarnerar, omsluter och genomtränger samtliga lägre 
höljen. 

5Sedan gammalt angåvos endast fem höljen. Man utgick ifrån att de båda kausalhöljena 
tillhörde samma värld (kausalvärlden). Att de två fysiska höljena räknades såsom två berodde på, 
dels deras totalt olika5 beskaffenhet, dels att synliga och “osynliga” fysiska världen uppfattades 
såsom två olika världar.  

6Man får sålunda följande sex höljen: 
 

  kausalhöljet         (47:1-3) 
  triadhöljet          (47:3) 
  mentalhöljet         (47:4-7) 
  emotionalhöljet      (48:2-7) 
  eterhöljet           (49:2-4) 
  organismen           (49:5-7) 

 
7Förstatriaden i triadkedjan är innesluten i triadhöljet. Andratriaden är ansluten till 

kausalhöljet. 
8Samtliga höljen utom organismen äro aggregathöljen, magnetiskt sammanhållna atomer och 

sex olika slag av molekyler. Procenthalten av de olika molekylarslagen är betingad av uppnådd 
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utvecklingsnivå. Ju högre nivå, desto större procenthalt av högre molekylarslag. När människans 
höljen slutligen endast bestå av till de olika världarna hörande atomslagen, är hennes utveckling 
avslutad i människoriket och övergår hon till närmast högre rike, femte naturriket. 

9Organismer äro ingalunda nödvändiga för medvetenhetens utveckling i lägsta fysiska 
molekylarslagen (49:5-7). På andra planeter är även lägsta höljet ett aggregathölje. 

10När ett 45-jag (i sitt andrajagshölje) “fysikaliserar”, så att han blir synlig i fysiska världen, 
använder han förstatriaden, vars energier formar en möjligast lik kopia av hans “lägsta 
materieform” och av mentala, emotionala och fysiska molekylarslag. Såväl formningen som 
upplösningen är ett ögonblicks verk. Den fysiska kroppen kan icke skiljas från en organism. 
Företeelsen visar, att även lägsta materiehölje (49:5-7) kan vara ett aggregathölje. 

 
6.8  Kontroll av höljena 

1Förvärv av självmedvetenhet i högre molekylarslag är en vetenskaplig process som berör 
materieaspekten. Den medför utbyte av lägre mot högre slag av molekyler i samtliga höljen 
(fysiska, emotionala, mentala, kausala). Därigenom höjas vibrationerna i höljena och detta 
innebär högre slag av medvetenhet. Viktigt är därvid att inse, att procenthalten i de olika höljena 
motsvarar varandra. Är procenthalten för hög eller för låg i något hölje jämförd med den i övriga 
höljen, så motverkar detta ändamålet. 

2Emotionala och mentala höljenas procentuella sammansättning av olika molekylarslag anger 
individens utvecklingsnivå. 

3Dessa två höljens samt triadhöljets departementstillhörighet beror på individens intressen och 
strävanden i senaste inkarnationen. 

4Höljenas materiella sammansättning är individens eget verk genom alla inkarnationerna. Han 
ärver av föräldrarna en organism, vars beskaffenhet motsvarar den han själv senast lämnade. 

5När individen blir uppmärksam på att hans höljen “gå sina egna vägar”, få honom att säga och 
göra vad han icke avser, så är tiden inne att taga itu med att behärska höljena. Detta görs, som allt 
annat, genom att rikta uppmärksamheten på hithörande problem. 

6Verklig suveränitet i höljena förvärvar jaget först vid aktivering av atommedvetenheten (49:1; 
48:1; 47:1) såsom essentialjag. 

 
6.9  Höljesenergierna 

1Vibrationer, som genomströmma människans höljen, kunna komma utifrån, från kausalhöljet 
och från triadhöljet. De vitalisera mentala, emotionala och eteriska höljena. 

2Fysiska eterhöljet dirigeras av energier från kausalhöljet och emotionalhöljet av energier från 
triadhöljet. Dessa båda energislag äro ofta motstridiga och vålla konflikt. Det har stor betydelse 
för “självkännedomen” att inse riktigheten av dessa fakta, även om man vet att individens 
emotionalenergier behärska organismen. 

3Hos normalindividen äro de inre energierna från triadhöljet starkast i emotionalhöljet och 
därifrån i eterhöljet. Eftersom organismen är en automat, så äro organismens livsyttringar lika 
med eterhöljets. Organismens energier äro eterhöljets. Mänskligheten befinner sig på 
emotionalstadiet, emotionalmedvetenheten är människans “vilja”, bestämmande faktor för hennes 
betraktelsesätt och reaktionssätt, utgående ifrån de av miljö, uppfostran och upplevelse uppväckta 
latenta egenskaperna. 

4Av det otal vibrationer, som genomströmma höljena från högre världar och även från fysiska 
världen, är det endast en försvinnande bråkdel, som kan uppsugas av höljenas centra och därvid 
bli instinktivt förnimbar i dagsmedvetenheten. 

5Alla molekyler i individens höljen genomströmmas av kosmisk materia, vilket medför att 
höljena utstråla materieenergier, vibrationer i alla riktningar – mentala, emotionala, eteriska 
vibrationer, som påverka omgivningens höljen utan att normalindividen i sin okunnighet och 
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oförmåga har möjlighet att uppfatta dessa vibrationer. Och eftersom dessa materieenergier äro 
bärare av medvetenhet, utöva också de inflytande i det omedvetna. 

6Chakras kallas aggregathöljenas atomorgan, vilka tjänstgöra såsom medvetenhets- och 
rörelsecentra i olika delar av höljet. De förmedla vibrationerna från sina världars sju olika atom- 
och molekylarslag. 

 
6.10  Departementen i höljena 

1Departementen i höljena angiva vilka slag av energier, som verka bestämmande på deras 
materiella innehåll och därmed på medvetenheten, på deras uttryckssätt och medvetet eller 
omedvetet på omgivningen. Det är av stor betydelse för individen att få vetskap om sina olika 
höljens departementstillhörighet. Det underlättar självförståelse och arbetet med 
självutvecklingen. De som äga förutsättningar böra  försöka lära sig skilja på varifrån 
vibrationerna komma. Esoterikern får lära sig att det är på aktgivandet på dessa företeelser och 
ändamålsenliga bruket av energierna, som effektiviteten av hans arbete till stor del beror. 

2Individen är beroende av sina höljen och av departementsenergierna i dessa höljen. Det är 
hans uppgift i livet att göra bästa möjliga bruk av dessa energier, använda dem på bästa sätt för att 
göra erfarenheter, utveckla egna medvetenheten och tjäna evolutionen. Den mångomskrutna 
friheten tycks emellertid mestadels bestå i att göra sämsta möjliga bruk av 
departementsenergierna. Friheten att missbruka är ingenting att skryta med. 

3I regel växla departementen i höljena med varje ny inkarnation. Vi bygga själva upp innehållet 
i våra höljen genom medvetenhet och tjänande (aktivitet). Vi bestämma därmed också 
departementen i våra framtida inkarnationshöljen. Exempelvis kommer nästa inkarnations 
emotionalhölje att tillhöra sjätte departementet genom odlandet av hängivenheten; andra 
departementet genom beundran, tillgivenhet och deltagande. 

4De höljen människan vid inkarnationen tilldelas med deras departementsinnehåll (esoteriska 
astrologien kommer att förklara sambandet med horoskopvibrationerna) förefalla ofta vara 
olämpliga för innehavaren. Särskilt synes detta vara fallet med dem, som nalkas högre stadierna. 
En bland de många faktorerna, som de bestämmande (icke minst Augoeides) därvid ha att ta 
hänsyn till, är nödvändigheten för jaget att lära sig använda även sådana höljen, att lära sig 
behärska dem, att kunna utvecklas trots deras skenbara eller uppenbara otjänlighet. 

 
6.11  Meningen med höljena 

1Höljena äro till för att möjliggöra för monaden att förvärva kunskap om höljenas världar, 
förvärva de nödvändiga egenskaperna och förmågorna, som kunna förvärvas i dessa världar. 
Höljena äro medel, icke mål. Monaden avstår gärna ifrån dem, när de tjänat sitt ändamål. 
Individen får nya, tills han lärt sig använda dem rätt, men han har ansvar för hur han använder 
dem, vilket visar sig i att de nya han får bero på hur han använt de gamla. 

2Inkarnationshöljena äro till för att insamla erfarenheter, vilka därefter bevaras i triadens 
undermedvetenhet och kausalhöljets övermedvetenhet, oåtkomliga för “primitiva jaget”, som på 
mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium kan vara medvetet endast i sina inkarna-
tionshöljens dagsmedvetenhet. Det ligger ingen orättvisa i att jagets dåliga sådd i föregående 
inkarnationer icke kan konstateras i efterföljande (på grund av förlorad medvetenhetskontinuitet). 
Ty jaget får, så snart det utvecklats tillräckligt för att kunna skilja på rätt och orätt, alltid veta så 
mycket, att det inser sina lagöverträdelser. Ifall jaget vägrar foga sig efter lagen, får det skylla sig 
självt, vilket det som vanligt sällan gör i vår primitiva mänsklighet. 

3Inkarnationshöljena äro jagets experimenthöljen för medvetenhetsutvecklingen. De äro 
givetvis av stor betydelse, allt större ju mer utvecklat jaget är. Men när “dom går över världen”, 
när kollektiva ansvaret utkrävs och höljena skenbart meningslöst förintas, utan att ha tjänat något 
ändamål, så är det också enligt Lagen, i detta fall skördelagen. Vi ha alla meningslöst förintat så 
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många människoliv att vi därmed underskrivit våra egna dödsdomar för framtiden. Därvid är dock 
att märka, att ju högre individen står, desto större betydelse har det han gör och utsätts för. (Det 
kan vara skäl ersätta ordet “värde” med betydelse, sedan filosoferna med sin s.k. värdefilosofi 
lyckats idiotisera det begreppet.) 

4De flestas inkarnationshöljen kunna betraktas såsom otjänliga och i stort sett livsodugliga. Det 
är storartade resultat av mänsklighetens experimenterande med dessa, alltsedan kunskapen om 
verkligheten gick förlorad med att planethierarkien insåg det lönlösa i att söka hjälpa en 
idiotiserad mänsklighet. Människorna veta ingenting om sina höljen med undantag för 
organismen, som är en automat, dirigerad av energierna från högre höljena, i sista hand från 
kausalhöljet. Det är samma förhållande som med de energier, som verka skeendet. De komma 
också från högre världar. 

5Ovetande om sina höljen och hur de skola behandlas och bemästras ha människorna under 
mer än tolv tusen år låtit dessa massdirigerade robotar få regera sig. Istället för att ersätta materien 
i höljena med allt högre slag av molekyler ha de lyckats få procenthalten av lägre slag att ökas 
alltmera. Med lägre molekylarslag följer lägre slag av medvetenhet, lägre slag av energi. 

6För att kunna lära av livet måste man kunna studera lagen för orsak och verkan i historien. Det 
säger också något om vårt slag av historia.  

7Jaget skall lära sig använda sina höljen med deras medvetenheter på ändamålsenligt sätt. Utan 
höljen gives det ingen utveckling. Jaget skall lära sig behärska sina höljen och icke låta dessa få 
regera sig. Det är stort misstag att förakta sina höljen. De äro nödvändiga. Vi ha fått dem till 
skänks. Att de flesta missbruka dem och därför få ökade svårigheter med dem, är icke höljenas 
utan vårt eget fel. 

 
6.12  Organismen 

1Mänskliga organismen tillhör djurriket. Alla dess funktioner dirigeras från eterhöljet, som är 
den egentliga “fysiska människan”. På andra planeter finnas inga organismer. “Syndafallet” 
bestod i att människorna såsom etervarelser icke ville avstå ifrån de “erfarenheter” som 
djurkropparna erbjödo, utan efter kausalisering inkarnerade i människoapornas kroppar för c:a 50 
miljoner år sedan. Detta är numera omöjligt. Möjligen kan det vara esoteriska berättelsen härom, 
som ledde till läran om själavandringen, fortfarande förkunnad i Indien. 

2Mänskliga organismen är biologiska evolutionens definitiva slutprodukt. Vad som återstår är 
att förädla organismen, så att den blir oemottaglig för sjukdomar, kan förbli vital och fullt 
funktionsduglig, tills vid hög ålder eutanasi inträder. Fullkomligt oemottaglig för varje slag av 
sjukdom är först ett essentialjag (monaden i andratriaden) på mänsklighetens nuvarande 
utvecklingsstadium. 

3Eftersom alla egenskaper och förmågor måste utvecklas av jaget i organismen, organismens 
eterhölje måste förmedla alla energier till organismens nervsystem, körtelsystem och blodmassa, 
är det viktigt att denna organism förfinas för att kunna mottaga och på rätt sätt använda dessa 
energier. Detta betyder icke ett asketiskt liv utan en tillämpning av den esoteriska kunskapen 
rörande höljenas funktioner och funktionsduglighet. 

4Organismen möjliggör människans kontakt med de tre lägsta molekylarslagen. Den är i 
livshänseende uteslutande en mekanisk robot, reagerar på inkommande energier men är 
oförmögen till självinitierad aktivitet. Den dirigeras automatiskt av eterhöljet, som genomtränger 
och sträcker sig c:a 5 centimeter utanför organismen. All aktivitet (alla processer) är verkan av 
orsaker i eterhöljet eller högre höljen. Inse detta kan medicinska vetenskapen ej, förrän den 
upptäckt eterhöljets existens och dess funktioner. Varje cell i organismen är innesluten i ett hölje 
av etermateria. 

5De flesta sjukdomarna hos organismen ha sitt upphov i de högre höljena, vilka alla utom 
kausalhöljet förete funktionsbrister. Kunde vibrationerna (energierna) från kausalhöljet genom 
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samtliga höljen obehindrat passera mellanliggande höljen, skulle individen vara fullt frisk. 
6Cellenergierna kunna vara av högst olika kvalitet. Är organismen av det slag, som 

kännetecknar en förgrovad, brutal, djurisk natur, blir fysiska effekten av helt annat slag än den, 
som utgår från en förfinad natur. Cellenergierna verka höjande eller sänkande, förfinande eller 
förgrovande på hela organismen. Ifall cellerna förvärvat förmågan svara mot fysiska världens 
harmoniska rytm, utstråla de energier, vilka, påverkande allt i omgivningen med sin harmoniska 
effekt, bilda den säregna “atmosfär”, som människorna förnimma, ehuru de ej kunna förklara den. 

7Ursprungsenergierna, utgående från eterhöljets hjärtchakra, förmedlas genom blodströmmen, 
som dels tillför cellerna eterenergier, dels vidarebefordrar cellernas återutstrålning. Förklaringen 
på oförstådda uttrycket, att “blodet är en särskild sorts saft”, är, att blodmassan distribuerar 
nödvändiga livsenergier. “Blodet i organismen är en energiaspekt, liksom saven i växterna”. 

8Det sympatiska nervsystemet, denna vidunderliga förnimmelseapparat, är nära förbunden med 
emotionalhöljet. Kontakten göres via solar plexus, liksom vitaliteten via hjärtat. I hjärtat är 
fysiska existensens centrum. Cerebrospinala systemet verkar i nära anslutning till mentalhöljets 
molekyler via ögonbrynschakra och livsenergierna via mjälten motsvarande chakra i eterhöljet. 

9Enkelt uttryckt kan man säga, att “allt är en gåva” från högre riken. Sedan beror det på 
människorna, vilket bruk de göra av denna “gåva”, om detta bruk är i överensstämmelse med 
natur- och livslagarna. 

10Fysiska atomen i individens lägsta triad består av 49 emotionalatomer, vilka i sin tur bestå av 
49 mentalatomer. Fysiska atomen innehåller alltså 2400 mentalatomer. Ju fler av dessa som 
vitaliserats, desto fler av hjärnans celler kunna fungera. Det försiggår en ständig växelverkan 
mellan celler och atomer. Alla vitaliseras under utvecklingen i människoriket genom tiotusentals 
inkarnationer. Antalet vitaliserade hjärnceller bestämmer hjärnans kapacitet. Alla celler ha liksom 
alla atomer medvetenhet, emedan de innehålla alla slag av atomer. Deras passiva medvetenhet 
kan aktiveras genom vibrationer utifrån eller av jaget (monaden i kausalhöljet). Det fulländade 
kausaljaget kan medvetet behärska alla celler och atomer i sina höljen. Mänskligheten har långt 
kvar, innan detta blir möjligt. 

11Det råder en hel del missförstånd angående inkarnationshöljenas materiesammansättning. 
Liksom en människa kan födas med en sjuk organism, så också med relativt “grova” emotional- 
och mentalhöljen. Höljenas sammansättning bestämmes av de skandhas, som medfölja genom 
inkarnationerna. De, som levat på grov kost (kött, fisk, ägg, alkohol  etc.) under generationer, äro 
icke hjälpta med att under sju år leva vegetariskt, enär skandhas dra till sig nya partiklar från 
eteriska motsvarigheterna till gamla dieten, så att de nybildade cellerna i organismen bli på nytt 
förgiftade. Och motsvarande gäller för emotional- och mentalhöljena (vad de haft för 
molekylarslag i sina höljen). Det fordras i regel en serie inkarnationer, innan individen befriat 9sig 
från alla “giftämnen” i sina höljen och dessas materier fungera perfekt i enlighet med energiernas 
intentioner. 

 
6.13  Eterhöljet 

1Eterhöljet är det väsentliga fysiska höljet. I detta hölje finnas alla energicentra som dirigera 
organismen. Organismen är helt enkelt en automat, ehuru oumbärlig såsom sådan. 

2Organismen dirigeras av energierna från eterhöljet, emotionalhöljet, mentalhöljet och 
kausalhöljet. Dessa fyra olika slag av energier komma antingen från fysiska, emotionala och 
mentala världarna genom respektive höljen eller direkt från kausalhöljet (genom hjärtchakrat). 

3På kulturstadiet ersättas de emotionala lägre slagen av energier (48:4-7) efterhand med 
energierna från högre slag (48:1-3). På humanitetsstadiet dirigeras mentalenergierna antingen från 
jaget i triadhöljet eller från Augoeides i kausalhöljet. När de slutligen komma från jaget i 
kausalhöljets viljechakra, är individen ett kausaljag. 

4Dessförinnan måste han ha förvärvat sådan insikt, att han kan avgöra, varifrån de olika 
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energierna komma, som dirigera organismen, samt sådan förmåga, att han kan ersätta utifrån 
kommande energier med egna och sålunda bli självbestämd, vilket han icke är förrän dessa 
problem blivit lösta. Återstår problemet med övermedvetenheten, som han ibland tar för egna 
ideer och energier men ibland misstar för egna omdömesfel och eliminerar. Med ökad esoterisk 
kunskap blir det emellertid möjligt för honom att allt oftare välja rätt mellan de olika alternativen. 

5Eterhöljet absorberar fysisk energi (prana) och distribuerar denna genom blodmassan till 
organismens alla delar. Det var detta Goethe visste, när han skrev: “Blod är en särskild sorts saft”. 

6Det tjänstgör dessutom som förmedlare av vibrationerna mellan organismen och de högre 
höljena, upptar och vidarebefordrar organismens nervförnimmelser, vilka äro av eteriskt slag. 

7Organismen är uppbyggd på en struktur av etertrådar. Eterhöljets medvetenhet är en syntes av 
organismens etermolekylers. 

8Det är eterhöljets närvaro i organismen, som möjliggör förnimmelserna i organismen. I själva 
eterhöljet, frigjort från organismen, finnas inga förnimmelser. Och endast ifråga om fysisk 
vitalitet eller kraftlöshet kan människan erfara sitt beroende av eterhöljet. 

9Det är i eterhöljet sjukdomarna uppstå. “Bacillernas” energi är oerhörd, vilket visar sig i deras 
produktivitet. Bacillernas eterhöljen nå via eterhöljet organiska cellernas eterhöljen. Om allt detta 
är medicinska vetenskapen aningslös. 

10Eterhöljet är det mest förbisedda av alla höljena, beroende på att begär, känslor och tankar 
förefalla ojämförligt viktigare. Det behöver påpekas, att för individen i inkarnation eterhöljet är av 
enorm betydelse. Därpå beror icke endast organismens hälsa utan även möjligheten rätt uppfatta 
och tillgodogöra sig högre höljens energier. Blir eterhöljet ändamålsenligt vitaliserat, förvärvar 
individen objektiv medvetenhet om eteriska molekylarslagen eller aggregationstillstånden och 
därmed en totalt annan uppfattning av fysiska verkligheten. Den nuvarande är i otrolig grad 
felaktig. Den fysiska atomen består av bl.a. sju “spiraler”, av vilka endast tre fungera. Redan 
vitaliseringen av en fjärde skulle befria organismen från de flesta av dess sjukdomar. Med alla sju 
aktiverade funnes inga organiska krämpor. Medicinska vetenskapen förkastar homeopatiska 
läkemedlen, emedan den ej kan förklara deras verkningskraft. När den en gång förnedrar sig till 
att utforska energieffekten i tusende- eller miljonpotensen, skall den göra mera revolutionerande 
upptäckter beträffande materiens struktur än fysikerna med sina s.k. atomsprängningar. 

11Eterhöljet är det egentliga skördehöljet. Dess möjlighet att tillgodogöra sig etervibrationerna, 
som genomströmma fysiska världen, varpå beror individens möjlighet att använda de egenskaper 
och förmågor han har förvärvat i människoriket (latent bevarade i förstatriaden), blir i väsentliga 
avseenden bestämmande för nya inkarnationen. 

12De tre kanalerna, som förbinda alla chakras i eterhöljet, kallas på sanskrit Sushumna, Ida och 
Pingala. Centralkanalen Sushumna är förbindelsen med tredjetriaden, Ida med andratriaden och 
Pingala med förstatriaden. De två ytterkanalerna vrida sig spiralformigt om centralkanalen, så det 
är felaktigt beteckna dem såsom höger- eller vänsterkanalen. 

13Full aktivitet mellan hjässcentrum och bascentrum råder först, när direkt förbindelse 
upprättats mellan tredjetriaden och fysiska eterhöljet (förstatriadens fysikalatom). Då äro samtliga 
centra i eterhöljet vitaliserade. Mellanliggande höljen äro då automatiserade och tjänstgöra endast 
såsom förbindelseleder, när icke själva triadkedjan räcker till för ändamålet. 

14Det vore kanske riktigare att säga, att mellanliggande höljen äro upplösta och energierna 
förmedlas genom triadkedjan, men att dessa höljen automatiskt nyformas, så snart de behövas för 
arbete i lägre världarna. 

15Varje ras har sin speciella egenart, som skiljer den från andra raser. Detta är ett esoteriskt 
faktum, som vetenskapen saknar möjlighet att konstatera och som alltså förnekas av dess 
representanter, som kunna bedöma allting, som övergår deras möjligheter. Denna egenart visar sig 
i eterhöljet och förbindelselederna mellan de olika chakras. Väl att märka innehåller fysiska 
materien alla högre materieslag och den fysiska materia, som specialiserats för och av rasen, har 



 

 11 

också 11typiska emotional-mentala egenskaper. Detta gör sig ofrånkomligt gällande, så att även 
andrajag, som inkarnera i en viss ras, få känning därav. Att närmare ingå på dessa karakteristika 
vore högst olämpligt för en mänsklighet, som ännu befinner sig på hatstadiet. 

16De, som börja studera esoterik, böra observera risken med att tanken icke endast är en 
subjektiv företeelse utan även en energiföreteelse. Tanke är energi och energien måste få utlopp. 
Detta kommer till uttryck i eterhöljet och kan återverka på organismen. Tanken är så gott som 
aldrig rent mental utan en mental-emotional energi och det emotionala utlöser sig i eterhöljets 
navelcentrum. Detta i sin tur medför lätt återfall i atavistiska tendenser med medialitet, klärvoa-
jans etc. Mänskligheten var på Atlantis emotional, medial och klärvoajant. Den bör numera sträva 
efter att bliva mental. Vi ska icke söka återuppväcka det som vi ska befria oss ifrån.  

17Klärvoajans är navelcentrums objektiva medvetenhet. Esoterikern förstår vad detta innebär i 
illusivt hänseende. 

18Där det finns sann idealism, tänkande i överensstämmelse med verkligheten och förståelse 
för höljenas energier, när individen kan leva i enlighet med naturens och egna höljens rytm, kan 
han utan risk följa viss utarbetad metod för andningsövningar. Intill dess gör han mycket klokt i 
att avstå från dylika. (D.K.) 

 
6.14  Eterhöljet vid inkarnation och diskarnation 

1Förstajaget är jaget i förstatriaden och är vad som esoteriskt kallas personligheten. Det är 
triaden i inkarnationshöljena, ty utan dessa befinner sig triaden i passivt tillstånd (“pralaya”). Det 
är triaden, som genom sina tre enheter frambringar de tre aggregathöljena (mentala, emotionala 
och fysisk-eteriska). Detta med eterhöljet har verkat förvillande på många. Dels är det ett 
självständigt hölje, en produkt av triadens fysiska atom. Dels är det oskiljaktigt från organismen, 
tillhör denna och upplöses med denna. Det konstrueras av “ödesinstanserna” och är 
förutsättningen för organismbildningen, en grundstomme för organismen, beräknad för viss 
individ. Motsägelserna försvinna med vetskap om fakta. Organismens eterhölje och triadens 
eterhölje äro två olika slags eterhöljen. Sålänge individen är underkastad reinkarnationstvånget 
och skördelagen, formas eterhöljet icke av triadatomen. Detta sker först, när individen definitivt 
blivit ett andrajag och själv ombesörjer eventuell inkarnering eller önskar fysikalisera. 

2Vid inkarnation ombesörjer Augoeides, att det av triaden formade eterhöljet i 
födelseögonblicket anknyts till organismens eterhölje. Men om resultatet på grund av 
mellankommande omständigheter icke utfaller som avsett, kan Augoeides vägra anknytningen 
och barnet är11 “dödfött”. Om inte, har triaden därmed inkarnerat. Därvid upplöses triadens 
eterhölje och triadens fysiska atom får övertaga uppgiften att i fortsättningen vitalisera 
organismens eterhölje. 

3Hos människorna kan eterhöljet icke skiljas från organismen utan är närmast att betrakta som 
en del av denna. Det lösgöres helt först vid organismens “död”. Det stannar emellertid i 
organismens närhet och upplöses i samma tempo som organismen. 

4Detta gäller emellertid icke för 45-jag och högre jag. De forma själva sitt eterhölje för att 
använda det, när de behöva fysikalisera. Ifall de inkarnera, får deras eterhölje forma fostret efter 
eterhöljets utseende. När de diskarnera, förstöra de själva organismen och behålla eterhöljet. 
Missuppfattningen i detta hänseende har vållat begreppsförvirring, så att vissa esoteriker tro, att 
människans eterhölje har självständig existens efter “döden”. 

5Hos vissa s.k. medier är även eterhöljet så löst sammanfogat med organismen, att de kunna 
upplåta detta hölje åt individer, som med dettas hjälp kunna forma ett för alla synligt 
aggregathölje av lägsta molekylarslag (49:5-7). Organismen ligger därunder i kataleptisk dvala, 
närmast liknande skendödhet. Dessa experiment äro ytterst riskabla och skadliga för mediet. 

6Hur svårt det är att i normala fall lösgöra eterhöljet från organismen, framgår av att samtliga 
inkarnationshöljena måste medverka vid dödsprocessen och att emotionalhöljet först sedan 
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eterhöljet frigjorts definitivt kan slita bandet (sutratma) mellan sig och eterhöljet.  
 

6.15  Emotionalhöljet 
1Emotionalhöljet är enda höljet med sex molekylarslag och följaktligen sex slag av 

medvetenhet och energi. Det är också det svåraste att bemästra på mänsklighetens nuvarande 
utvecklingsstadium, sätet för begäret (dynamiska viljan), känslor och fantasier. 

2Med förfinandet av höljena följer en ständigt stegrad känslighet, nödvändig för ökad förmåga 
uppfatta allt finare vibrationer. Människorna borde, istället för att klaga över sin “känslighet”, 
klaga över egen oförmåga att på förnuftigt sätt använda och behärska den, klaga över den brist på 
förståelse, som ligger i att klaga över att de utvecklas. 

3Ännu har västerländska psykologien ingen aning om emotionalhöljets existens och ingen 
förståelse för emotionalmedvetenhetens fundamentala betydelse i människans fysiska liv. Ännu 
kan man icke ge klara definitioner på begär, vilja, känsla eller fantasi. Esoteriken hävdar, att 
emotionalmedvetenheten på mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium är människans 
viktigaste slag av medvetenhet. Praktiskt taget är människans utveckling avslutad med den 
helgoninkarnation, i vilken hon avlägger prov på emotional suveränitet, förmågan att behärska sin 
emotionalmedvetenhet. Vad som sedan återstår (förvärvet av högre mentalmedvetenhet, 47:4,5), 
är närmast en automatisk procedur. 

4Emotionalhöljet är mänskliga erfarenhetens psykologiska experimentalfält. Det är i detta hölje 
jaget utkämpar sin “livskamp” och vinner sin seger. Det är i detta hölje jaget förvärvar förståelse 
för “motsatsparen”: är lycklig eller olycklig, är glad eller förtvivlad, är nöjd eller missbelåten, är 
viss eller oviss, har tillit eller tvivlar, är modig eller fruktar. 

5Människan, som från barndomen insupit idel illusioner och fiktioner i allmänt livshänseende 
och i alla härskande okunnighetens idiologier, lever i ett emotionalt och mentalt kaos, förstärkt av 
de massvibrationer, som genomströmma alla höljena från omgivningens, klassens, nationens, 
släktets tankeformer. Den, som kan glömma sig själv, livsodugliga, livsfientliga 
medvetenhetsinnehållet i sina höljen och leva för fastställda mål och uppgifter, har löst otaliga 
problem. De lösa sig av sig själva, när människan förvärvat rätta livsinställningen. Med våra 
idiotiska antaganden ställa vi till trassel och komplicera problemen för oss själva. Att kunna 
“strunta i hur det känns” är en härlig sak. Människors omdömen motsvara deras nivåer. Man får 
icke begära bättre. Vad som här sagts hör hemma i vårt emotionalhölje, där praktiskt taget allt 
vårt “tänkande” försiggår. Men så är det också därefter. I alla händelser skadar det icke att veta 
det. 

 
6.16  Emotionalhöljet under sömnen 

1Vid normal sömn lämnar emotionalhöljet (med högre höljen) organismen och dess eterhölje. 
Det stannar i organismens omedelbara närhet och jaget, som icke är objektivt medvetet i 
emotionalvärlden, sysselsätter sig med de problem, som av någon anledning fångat dess 
uppmärksamhet eller förblir i ett drömtillstånd, omedvetet om vad som försiggår i 
emotionalvärlden. Det lämnar organismen för att denna skall få välbehövlig vila och eterhöljets 
energier ostörda kunna få ladda upp energiförrådet i organiska cellernas eterhöljen. 

2Man har påstått, att emotionalhöljet under sömnen fritt rör sig i emotionalvärlden och där 
upplever allehanda ting. Men i regel står det som sagt invid organismen, försjunket i samma 
meningslösa känsloliv som i vaket tillstånd. Undantagsvis händer det att människan i emotional-
höljet  blir “väckt” till objektiv medvetenhet i emotionalvärlden av någon, som gör sig mödan att 
få liv i varelsen. Dylikt är emellertid meningslöst, eftersom hon utan esoterisk kunskap saknar 
förutsättningar att förstå var hon befinner sig. 

3Emotionalhöljet kan lämna organismen på tre olika sätt: genom solar12 plexus, hjärtchakra 
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eller hjässcentrum. De flesta använda lägsta utgången, kulturindividerna hjärtcentrum och 
kausaljagen hjässcentrum. 

 
6.17  Mentalhöljet 

1Mentalhöljet, triadens mentalmolekyls vibrationsprodukt, består av de fyra slagen 
mentalmolekyler (47:4-7) och har alltså fyra slag av mental medvetenhet och energi. 
Procenthalten av dessa molekylarslag förändras med varje utvecklingsstadium. På lägsta stadiet 
(barbarstadiet) består höljet uteslutande av 47:7 och på högsta mentala (humanitetsstadiet) till c:a 
90 procent av 47:4. Att exakt angiva procenthalten för de olika stadierna låter sig icke göra, enär 
mycket beror på, dels samtliga höljens departement (särskilt kausaltypen), dels procenthalten 
molekylarslag i övriga höljen, dels individens utvecklingsväg genom inkarnationerna. I alla dylika 
förhållanden gör sig individuella egenarten gällande, varför varje slag av schematisk bedömning 
lätt blir totalt förfelat. Ingen allmän regel får omdömeslöst tillämpas, enär allt är individuellt. 
Dogmatism är alltid förkastlig. I största allmänhet kan man säga, att 47:7 motsvarar förmågan av 
slutledningstänkande, 47:6 principtänkande, 47:5 perspektivtänkande och 47:4 systemtänkande. 

2Tyvärr är det på mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium mycket ringa procent av 
mentalhöljets mentalmolekyler, som tillhör de tre högre molekylarslagen (47:4-6), så de flesta ha 
föga användning för och glädje av sitt mentalhölje. Däremot har det stor betydelse såsom 
mentaliserande faktor i emotionala molekylarslagen, ty utan mentalmedvetenhet funnes varken 
känsla eller fantasi. På lägre stadier med lägsta mentalmedvetenhet (47:7) och lägre slag av 
emotionalmedvetenhet (48:4-7) bli ju känslorna mest av repellerande slag, såvida icke begäret 
(ursprungliga emotionaliteten) väckts till liv och verkar attraherande (magnetiskt). 

3Med högre slag av mentalmedvetenhet (47:5) bli även känslorna av högre slag och fantasien 
allt mäktigare i sitt formskapande. 

 
6.18  Triadhöljet 

1Triadhöljet är den mindre del av kausalhöljet, som inkarnerar, i sig inneslutande monaden i 
lägsta triaden. Det omsluter och genomtränger övriga inkarnationshöljen, upplöses och 
sammansmälter med större kausalhöljet efter inkarnationens avslutande (mentalhöljets upplös-
ning), har ny materiesammansättning av molekyler från kausalhöljet vid varje inkarnation, 
uppsamlar de i lägre höljena frigjorda mentalatomerna och återbördar dem till kausalhöljet. 

2Liksom övriga inkarnationshöljen kan det i varje ny inkarnation tillhöra ett nytt departement. 
Kausalhöljets departement däremot förblir konstant under en lång serie inkarnationer, tills även 
kausalhöljet “gått i pralaya” och därefter påbörjar en ny serie i ett annat departement. 

3Triadhöljet innehåller (utom monaden i lägsta triaden) på barbar- och civilisationsstadierna 
lägsta slag av kausalmolekyler (47:3) för att på kultur- och humanitetsstadiet undan för undan 
utbyta 47:3 mot 47:2. Deras procentuella förhållanden bero på uppnådd utvecklingsnivå. 

4Triadhöljet är visserligen ett kausalhölje (lägsta slag, 47:3) men är i övrigt endast ett 
skyddshölje för monaden i triaden. Triadmedvetenheten är syntesen av inkarnationshöljenas 
medvetenhet. Och jaget har ingen möjlighet till kontakt med kausalmedvetenheten, förrän det på 
mystikerstadiet aktiverat emotionala medvetenheten i 48:3, alltså förvärvat emotionala 
attraktionsförmågan. Därmed börjar jaget kunna förvärva balans mellan fysiska, emotionala och 
mentala medvetenheterna, så att ingen av dem dominerar. Sedan helgonstadiet avverkats, kan 
jaget på humanitetsstadiet utan att taga skada förvärva mental suveränitet. Innan dess skulle jaget 
bli offer för egoistisk hänsynslöshet. 

5Det är i fysiska världen, i fysiska höljet, jaget återvaknar till liv efter sin medvetenhetslöshet i 
stora kausalhöljet efter inkarnationens avslutande och inkarnationshöljenas upplösning. Jaget kan 
vara medvetet endast i de höljen och de molekylarslag det självt kan aktivera. Det är genom 
självaktivitet det förvärvar medvetenhet i allt högre molekylarslag och allt högre höljen (allt enligt 
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lagarna för självförverkligande och aktivering). 
6Triadhöljet innehåller utom lägsta triaden 47:3-molekyler från kausalhöljet samt till de olika 

triadenheterna knutna mentala, emotionala och fysiska atomer (sanskrit: skandhas) med de 
tendenser jaget förvärvat under föregående inkarnationer. 

7Tack vare triaden kan monaden samtidigt uppfatta och även syntetisera såväl fysiska som 
emotionala och mentala höljenas medvetenhet. 

8Monaden i triaden kan efter behag förflytta sig till vilken som helst av triadens tre enheter, 
allteftersom dess uppmärksamhet riktar sig mot företeelser i de olika höljena. Riktigare vore 
kanske att säga, att det icke är någon förflyttning i rummet, utan monaden från det centrum i 
triaden, som motsvarar utvecklingsnivån, riktar sin uppmärksamhet mot olika håll genom 
skiftning av fokus, såsom när ögat inrättar sig för syn på olika avstånd. 

9Att monaden använder triadens tre enheter såsom sina verktyg för uppfångandet av vibrationer 
i dessa enheters världar betyder ej, att den förvärvat självmedvetenhet i hela atomerna. I 
emotionalvärlden är den självmedveten och självaktiv i sin emotionalatoms fyra lägsta spiraler, 
ifall den lyckats aktivera emotionalmateriens fyra lägsta14 molekylarslag i sina höljen. 

10Normalindividen är subjektivt medveten i sin fysikalatoms sju spiraler och objektivt 
medveten i de lägsta tre. Han är subjektivt medveten i sin emotionalatoms fyra lägsta spiraler och 
i sin mentalmolekyls lägsta, undantagsvis även näst lägsta spiral. Han saknar alltså objektiv 
medvetenhet i 49:4 och högre materieslag. 

11På civilisationsstadiet kan monaden uppfatta och även frambringa vibrationerna i eterhöljets 
samtliga molekylarslag, i emotionalhöljets fyra lägsta (48:4-7) och i mentalhöljets två lägsta 
(47:6,7) molekylarslag. 

12På kulturstadiet (mystikerstadiet) förvärvar monaden medvetenhet i emotionalhöljets 
samtliga sex materier och på humanitetsstadiet i mentalhöljets fyra. 

13Samtidigt har monaden förvärvat medvetenhet i sitt triadhöljes lägsta molekylarslag (47:3) 
och kan förbereda sin övergång till andratriadens mentalatom, varmed monaden blir kausaljag, 
varefter triadhöljet blir överflödigt. 

14När monaden i triadhöljet förvärvat full suveränitet i mental-, emotional- och eterhöljet samt 
full subjektiv medvetenhet i sitt höljes kausalmateria, kan monaden själv övertaga skötseln av 
hela kausalhöljet, varför vid inkarnation ingen vidare uppdelning av höljet äger rum. 

15Monaden i triadhöljet är alltid särskilt intresserad av innehållet i något av sina 
inkarnationshöljen, fysiskt, emotionalt eller mentalt inriktat. Det skadar nog inte med ett litet 
bidrag till egna självkännedomen att beakta var huvudintresset befinner sig. 

 
6.19  Kausalhöljet 

1Kausalhöljet är människans permanenta hölje i människoriket och följer henne från det hon 
övergick från djurriket, tills hon övergår till femte riket. 

2Kausalhöljet, som individen förvärvar vid övergång från djurriket till människoriket och som 
omöjliggör reinkarnation i organismer tillhörande djurriket, består av de tre högsta mentala 
materieslagen (47:1-3). 

3Det större kausalhöljet i kausalvärlden består av mentalatomer (47:1) och de två högsta 
mentala molekylarslagen (47:2,3). Vid kausaliseringen utgöres innehållet till 99 procent av 47:3-
molekyler men dessa utbytas under utvecklingens gång mot högre slag. 

4Kausalhöljet, som från början endast är innehållstom hinna, tillföres allt större mängd 
kausalmateria med varje inkarnation och i allt större proportion med varje högre nivå. 
Kausaljagets kausalhölje kan växa ut till ett omfång av flera meters radie. 

5Kausalhöljet innehåller utom kausal sekundär involutionsmateria även tertiär sådan, vilka 
molekyler motsvara vad i esoteriska litteraturen kallas skandhas, representerande förvärvade 
egenskaper och förmågor. De tillhöra olika departement. En del av dessa med viss departements-
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tillhörighet ingå i inkarnerande triadhöljet, bestämmande dettas departementstillhörighet. 
6Från kausalhöljet utgå de impulser, som hålla lägre höljena vid liv. 
7Kausalhöljet har två förbindelser med organismen, den ena med hjärtat (sanskrit: sutratma), 

den andra med hjärnan (antahkarana). Hjärtförbindelsen håller organismen vid liv. Upphör 
förbindelsen med hjärnan, är människan förnuftslös. Muhammeds uttalande, att “dårens själ är 
hos Allah”, vittnade om livsförståelse. 

 
6.20  Kausalhöljets centra 

1Kausalhöljets tre materieslag (47:1-3) motsvaras av tre centrala chakras, bildande ett 
lotusliknande organ. De utgöra förbindelsecentra mellan första- och andratriaden, tills individen 
själv kan aktivera förbindelsen och göra den farbar för monaden. Lägsta chakra (47:3, med 
särskilt beaktande av materieaspekten) förbinder förstatriadens mentalmolekyl (47:4) med 
andratriadens mentalatom (47:1). Andra centrum (47:2, medvetenhetsaspekten) förbinder 
emotionalatomen (48:1) med essentialatomen (46:1). Tredje centrum (47:1, rörelseaspekten) 
förbinder fysikalatomen (49:1) med superessentialmolekylen (45:4). Dessa tre centrala chakras ha 
fått särskilda, upplysande beteckningar: 47:3 kallas intelligenscentrum, 47:2 enhetscentrum och 
47:1 viljecentrum. 

2Första centrum, “intelligens-centrum”, medför kausal-mental medvetenhet. 
3Andra centrum, “enhetscentrum”, förmedlar, när det blivit vitaliserat, essentialmedvetenhet 

till emotionalhöljet. 
4Tredje centrum, “viljecentrum”, en gång vitaliserat, medför dominans över förstatriaden, helt 

enligt andratriadens intentioner. 
5Dessa förbindelser äro nödvändiga, tills individen upprättat en direkt förbindelse mellan 

första- och andratriaden. När detta skett (vid essentialiseringen, förvärv av fullt utvecklat 
essentialhölje), kan kausalhöljet upplösas och har individen dessa två triader till sitt förfogande. 
Det betyder, att han såsom 45-jag själv kan med största lätthet forma och upplösa förstatriadens 
aggregathöljen, som även inbegripa ett dylikt av lägsta fysiska molekylarslag (49:5-7). 

6De höljen, som 45-jaget formar i lägsta världarna med lägsta triadens tre enheter, ha givetvis 
en helt annan kvalitet än de höljen människan formar. De äro atomhöljen och icke 
molekylarhöljen i vanlig bemärkelse och deras medvetenhet är i full överensstämmelse med 45-
jagets. 

 
6.21  Kausalhöljets betydelse 

1Det är i lägsta triaden individen utvecklas i de fyra lägsta naturrikena. 
2Det är kausalhöljet, som gör individen till människa. Individen förblir inom fjärde naturriket, 

tills jaget–monaden via kausalhöljet upprättat förbindelse mellan första- och andratriaden och 
självt aktiverat förbindelsen (sanskrit: antahkarana) mellan de två triaderna samt överflyttat från 
första- till andratriaden och i denna format ett essentialhölje. 

3Därmed blir kausalhöljet, som varit hans “bostad” under vistelsen i människoriket, överflödigt 
och upplöses därför. I och med detta ingår individen i femte naturriket. 

4Övergången till femte riket möjliggörs genom kausalhöljet, människans speciella hölje. Det är 
genom att förvärva medvetenhet i detta hölje, som människan blir ett kausaljag och därmed får 
oförlorbar kontakt med planethierarkien. Vad som återstår för övergång till femte riket är förvärv 
av andratriadens kollektivmedvetenhet, essentiala gemensamhetsmedvetenheten. 

5Psykologiskt sker detta genom att individen upphör att betrakta sig såsom förstajag och 
försöker leva som ett andrajag, upphör att intressera sig för förstatriadens höljen och strävar att 
leva i sitt kausalhölje. Det är detta som kallas att “glömma sig själv” (förstatriadens intressen). 

6I sin förstatriad är och förblir individen en egoist, ty det är nödvändig förutsättning för förvärv 
av många egenskaper, som annars aldrig skulle förvärvas. I lägre riken äro dessa egenskaper 
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nödvändiga. Men de utgöra ett hinder för uppgående i enheten, när individen bemästrat 
mentalmedvetenheten med hithörande livsinsikter och insett, att enhetslagens tillämpning är 
förutsättning för fortsatt medvetenhetsutveckling. 

7Kausalhöljet är en gåva, ett lån. Djurmonaden får det till skänks från devaevolutionen, tills 
människomonaden såsom essentialjag själv kan konstruera ett dylikt. På allehanda sätt få de olika 
naturrikena hjälpa varandra. Det är hela vägen igenom ett ömsesidigt givande och tagande. Den 
som icke vill ge kan icke heller få. Egoisten, som vill behålla allt för sig själv, bedrar sig själv och 
hämmar sin egen utveckling. Naturligtvis förutsätter även givandet omdömesförmåga, så att det 
gagnar dem man vill hjälpa, ty meningslöst givande kan göra skada. Det är en konst ännu endast 
ett fåtal lärt sig. 

8Man kan betrakta kausalhöljet som ett instrument för jaget. Tack16 vare 47:3-chakrat kan man 
objektivt studera materieaspekten i människans världar. Med hjälp av 47:2-chakrat kan man 
uppleva allt livs enhet. Och i 47:1-chakrat fås den energi, som möjliggör förverkligandet, 
frigörelsen från beroendet av förstatriaden och därmed från allt i människans världar. Med det 
betraktelsesättet får man en nykter, objektiv syn på företeelsen, som befriar från okunnighetens 
mystiska fantasiexpansion i oändligheten. Det motverkar också de slag av depressionstillstånd, 
som så ofta följa på dylik expansion. Man vet och befinner sig därmed på verklighetens fasta 
mark. Man vet också, att det beror på en själv att kunna förvärva hithörande förmågor. 

9Människan är såsom människa en kausalvarelse. Från kausalvärlden inkarnerar hon och dit 
återvänder hon efter avslutad inkarnation. Eftersom hon ännu ej kommit längre i sin 
medvetenhetsutveckling än att synliga fysiska världen är den enda hon kan objektivt leva i, vara 
objektivt medveten om, så tror hon att fysiska livet är det enda existerande. Under uppehållet 
mellan inkarnationerna lever hon ett subjektivt liv i sina emotionala illusioner och sina mentala 
fiktioner, som hon förvärvat i fysiska världen. För dem, som förvärvat objektiv medvetenhet i sitt 
kausalhölje, är den livsokunniga människans liv ett meningslöst liv: en liten tid i fysiska världen 
med dess otaliga möjligheter till sorger och lidanden och därefter ett overklighetsliv i “fantasiens 
värld”. För att det skall bli någon ändring i detta fordras att människan utvecklar sin medvetenhet 
i såväl subjektivt som objektivt hänseende, tills hon förvärvat kausalmedvetenhet och då som 
först själv kan orientera sig i verkligheten. Innan dess är hon ohjälpligt offer för sina fantasier som 
hon tar för verklighet, frånsett sitt mödosamma, farofyllda fysiska liv, som hon lär känna såsom 
verkligt nog, men som hon (om hon är klok) icke anser värt att leva. Det är emellertid endast i 
fysiska världen vi kunna förvärva vårt verkliga förnuft (kausalmedvetenheten) och det är också 
livets mening för människan. Hon har en uppgift och det är att bli ett självständigt, självorienterat 
jag i sina olika världar och det kan hon bli först såsom den kausalvarelse hon är. Då som först 
behöver hon icke vidare inkarnera, om hon icke själv vill. 

 
6.22  Kausalhöljet såsom isoleringshölje 

1Kausalhöljet är isoleringshöljet, som omöjliggör medveten delaktighet i 
kollektivmedvetenheten, isolerar individen från gemensamheten, enheten. Alla monader leva i 
oceanmedvetenheten men människoriket är enda riket, i vilket monaderna sakna möjlighet att 
medvetet deltaga i denna. Detta faktum förklarar varför mänskligheten är desorienterad i 
verklighets- och livshänseende. Det är därför människan är “frälst” först, när hon kan spränga 
detta hölje och uppgå i essentialhöljet med dess gemensamhetsmedvetenhet. 

2Det är i kausalmedvetenhetens isolering individen måste finna sig själv, förvärva självtillit 
och självbestämdhet för att i essentialriket kunna bevara sin självidentitet, lita till eget omdöme, 
veta att han själv kan utforska verkligheten, upptäcka livets lagar och rätt tillämpa dessa. Utan 
dessa nödvändiga egenskaper skulle jagidentiteten alltid utplåna sin egenart, bli beroende av 
andra och därmed oduglig för självständig tillämpning av Lagen. Människorna känna sig alltså 
isolerade. Men denna isolering är en illusion. Individen tillhör en esoterisk familj, släkt och klan, 
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ehuru han förblir omedveten om dessa, tills han förvärvat essentialmedvetenhet och igenkänner 
dem, med vilka han under vandringen genom människoriket tusentals gånger varit förbunden på 
olika sätt och med vilka han skall samarbeta i femte och sjätte naturrikena. 

3Särskilt svårt är det givetvis för geniet (i regel också i stort behov av förståelse) att alltid 
behöva stå ensam, oftast mot en “hel värld”. Dubbelt tragiskt blir det, om geniet dukar under för 
den diaboliska makt, som den kompakta dumheten och illviljan tydligen kan utöva. 

 
6.23  Människans höljen i ockulta litteraturen 

1I äldre ockult litteratur kallades triadhöljet “personligheten” och kausalhöljet “egot”. 
2I gamla grekiska esoteriken kallades de två kausalhöljena för “tvillingsjälarna”. De sagor, som 

spunnits kring dem, ha givetvis feltolkats och även verkat förvillande med beklagliga följder. Det 
finns inga tvillingsjälar. Individerna i människoriket kunna möjligtvis indelas i esoteriska klaner, 
beroende på att de kausaliserat samtidigt. I tvillingsagan kallades triadhöljet Castor och kausal-
höljet Pollux. 

3Den gamla legenden om “tröskelns väktare”, som bl.a. Bulwer-Lytton felaktigt använt i 
Zanoni, avser “regnbågsbryggan” mellan förstatriadens mentalmolekyl (47:4) och andratriadens 
mentalatom (47:1). Innan den är konstruerad, tjänstgör “lotuschakra” i kausalhöljet som 
förbindelseled. Tröskelns väktare skulle väl närmast vara jaget i förstatriadens mentalmolekyl 
(47:4), som i sin självhärlighet spärrar vägen för sig själv till högre kausalhöljet. 

4Man kan i teosofiska litteraturen få läsa om “mästarnas (45-jag) strålande Augoeides”. 
Esoterikern lär sig skilja på kausalhöljet med dess mer eller mindre passiva medvetenhet, på 
kausaljaget som är jaget–monaden centrad i stora kausalhöljet samt på devavikarien Augoeides, 
som tjänstgör såsom kausaljag, tills människan själv blivit kausaljag. Ett 45-jags kausalhölje är 
icke längre Augoeides. Denne har17 längesedan blivit frigjord för andra uppgifter. Att kalla själva 
kausalhöljet för Augoeides medför begreppsförvirring. 

5Man har även dramatiserat förhållandet mellan jaget i triadhöljet och Augoeides i 
kausalhöljet. Individen i inkarnation, den inbilska livsokunniga idioten, som vet allting bäst, 
befinner sig i ständig konflikt med Augoeides, tills han förvärvat kausalmedvetenhet i triadhöljet. 

 
6.24  Etervärlden 

1Form (ifråga om materia) är materiens sätt att vara till. Även atomen är en materieform. 
Formlösa världar finnas inte. Även materievärlden är en form. “Formlös” kan således endast 
förstås så, att existerande former icke motsvara mänsklig erfarenhet av form. 

2Naturforskarna hävda, att all värme kommer från solen. Emellertid alstra fysiska eterenergier 
tre femtedelar av fysisk värmeenergi. Endast två femtedelar komma från solen. Tilläggas bör, att 
utstrålningen från solen innehåller mycket mer än ljus och värme. 

3Solen, som omsätter atomslag i molekylarslag, utstrålar alla de 42 olika molekylarmaterierna. 
I vad mån de därvid verka såsom uppfattbara energier, beror på mottagligheten i individernas 
höljen. De flesta förnimma dem enbart i organismen. Det var vetskapen om detta faktum, som 
ursprungligen gjorde, att solen såsom gudom blev föremål för dyrkan, ett sätt för de invigda att i 
möjligaste mån göra sinnena mottagliga för högre slag av energier. Att resultatet blev vidskepelse, 
berodde som alltid på mänskliga inbilskhetens tilltro till riktigheten av de mest idiotiska infall. 
Den tilltror sig att kunna rätt uppfatta och bedöma allting. Så mycket borde mänskligheten kunna 
lära av historien. 

 
6.25  Emotionalvärlden 

1Det är först genom esoteriken mänskligheten fått kunskap om verkligheten och livet i 
överfysiska världar. Allt, som före 1875 sagts om dessa världar och livet i dessa, är endast 
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livsokunnighetens fantasifoster. Vi ha äntligen fått veta hur livet gestaltar sig efter “döden”. 
Människan lämnar sin organism med dess eterhölje och lever vidare i emotionalvärlden i sitt 
emotionalhölje. I denna värld lär hon ingenting utan söker i mån av förmåga fördriva tiden, tills 
emotionalhöljet upplöses och jagmedvetenheten förflyttas till mentalhöljet, tills även detta 
upplöses, triadhöljet med triaden uppgår i och sammansmälter med stora kausalhöljet och hon 
försjunker i drömlös sömn, tills tiden är inne för ny inkarnation. Det är alltså fysiska18 livet som 
är det enda av betydelse. Det är i fysiska världen människan aktiverar sina högre slag av 
medvetenhet, förvärvar kunskap om verkligheten och livet, alla erforderliga egenskaper och 
förmågor. Livet mellan inkarnationerna är en viloperiod i avvaktan på emotionala och mentala 
höljenas upplösning och inkarnationens avslutande. 

2Emotionalvärlden är som alla andra världar en materievärld med involveringsmateria, 
involutionsmateria och även evolutionsmateria (evolutionsväsens triader). Materieformerna i 
denna världs tre högsta regioner (48:2-4) äro (frånsett de former, i 48:5-7, som uppstå vid 
omslutning av fysiska världens materieformer) produkter av emotionala evolutionsväsens 
medvetenhetsyttringar. Såsom exempel må nämnas, att en lärjunge, som saknade 
visualiseringsförmåga, fick för att uppöva denna i uppdrag att skapa en kringgärdad trädgård med 
blommor, dammar etc., och gjorde det så fulländat, att den består ännu och andra lärjungar, som 
också gått över, i denna skapelse funnit en mötesplats. 

3De i emotionalvärlden desorienterade människorna sakna möjlighet bedöma hithörande 
företeelser. Det kunna endast esoteriker. De, som befinna sig i emotionalvärlden, äro ohjälpliga 
offer för i denna värld härskande illusioner. Detta kan icke nog starkt betonas. Emotionalmed-
vetenhet och emotional klärvoajans ha ingen möjlighet komma i kontakt med “verkligheten”. 
Deras liv är ett subjektivt fantasiliv, bestämt av de ideer de inhämtat i fysiska världen. 

4I emotionalvärlden lever människan ett ännu mer intensivt fantasiliv än i fysiska världen och 
är övertygad om riktigheten av alla de illusioner och fiktioner, som hon godtagit i det fysiska. De 
meddelanden, som lämnas genom medier eller klärvoajanter, äro i verklighets- och livshänseende 
totalt värdelösa och lika mycket fantasifoster som teologers och filosofers spekulationer. 
Klärvoajanter av alla de slag, som med sina “uppenbarelser” förvillat mänskligheten, kunna icke 
inse, att de äro offer för denna ofrånkomliga illusivitet. De tro på vad de se. Endast esoterisk 
kunskap kan hjälpa dem. De måste lära sig att icke vidare befatta sig med något av vad de se, helt 
enkelt vägra se emotionalt. 

5Medier äga förmågan utlåna sin organism med dess eterhölje åt obekanta personer i 
emotionalvärlden (något planethierarkien bestämt avråder ifrån, eftersom mediets s.k. controllers, 
som ska övervaka att ingen olämplig individ – som kanske skulle vilja definitivt taga organismen 
i besittning – får tillträde, i regel sakna esoterisk kunskap och alltså fullmoget omdöme). Mediet 
vet ingenting om vad som händer med dess organism i fysiska världen och vad som förekommer, 
vilket också anses högst olämpligt. 

6Planethierarkien tillåter icke sina lärjungar vare sig att bedriva mediumskap eller söka 
förvärva klärvoajans. Motivet härför är klart: individen skall själv vara medveten om vad som 
försiggår i eller med hans höljen; individen skall icke inlåta sig på något, som han icke äger 
förutsättning förstå, bedöma, behärska. Han är själv ansvarig även i detta hänseende. 

7Varken i emotionalvärlden eller högre världar finns någon natt. Emotionalmaterien är icke 
ogenomtränglig för ljus som den fasta fysiska materien (49:7) eller den kompakta vattenmassan 
på stort djup (49:6). Från solen utströmmar icke endast fysiskt ljus utan alla de sju slag av ljus i 
solsystemets sju atomvärldar, som utgå från atommaterien (43–49). Varje högre slag har högre 
potens. “Atommaterien är ljus” liksom “atomenergien är ljud” (ljus- och ljudkällan). 

8Många ha undrat, varför man i emotionalvärlden icke ser några stjärnor. Det beror på att 
emotionalmaterien med dess “astralljus” omöjliggör dylik upptäckt. Vad man ser är icke 
emotionala involveringsmaterien utan involutionsmaterien och i den är forskning utesluten. Den 
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befinner sig i ständig omformning efter individernas önsketänkande, så att man förstår 
planethierarkiens symboliska beteckning på emotionalmaterien såsom “dimbildning”. (Symbolen 
förstås när man vet, att emotionalmaterien i de gamles skrifter jämfördes med “vatten” och 
mentalmedvetenheten med “eld”. Vid eldens inverkan på vatten fås vattenångor eller “dimma”.) 

9Först när mänskligheten i en avlägsen framtid befriat sig från beroendet av 
emotionalmedvetenheten och därmed konstanta omformningen av denna materia upphört, blir det 
möjligt objektivt studera dess egentliga natur. Kausaljag, frigjorda från beroendet av 
emotionalmedvetenheten, ha som först möjlighet objektivt utforska hithörande materieslag, såväl 
dess involverings- som involutionsmateria och dessas materiella sammansättningar. 

 
6.26  Mentalvärlden 

1Mentalhöljet är en materieform i mentalvärlden med motsvarande medvetenhet. Endast en 
ringa del av de vibrationer det mottar når ned till hjärnan och dagsmedvetenheten. Det individen 
kan uppleva i denna värld, sedan han förvärvat mental objektiv självmedvetenhet och lärt sig 
genomskåda fiktiviteten i okunnighetens mentalformer, är av enorm betydelse. Ty här finnas 
relativt permanenta tankeformer efter lärjungar till planethierarkien, vilka lärt sig tänka i 
överensstämmelse med verkligheten. Dessa “gudaformer” utstråla energi, som påverkar dem som 
konstruerat dem med den effekten, att en växelverkan uppstår till gagn för båda och 
permanentning av idéformen. Den, som tagit del av kunskapen och lärt sig tänka rätt, kommer 
själv i kontakt med dessa former och erhåller därifrån inspiration vid meditation över hithörande 
idéområde. 

2Mentalvärlden (47:4-7) är en sak för dem på emotionalstadiet, en annan för dem på 
mentalstadiet och en totalt annan för dem i allt19 högre riken. 

3Att de på emotionalstadiet kunna tillägna sig ideer, som ligga långt över deras möjlighet till 
verklig förståelse (vartill alltid behövs motsvarande objektiv medvetenhet), är något de icke 
kunna inse. 

 
6.27  Kausalvärlden 

1I kausalvärlden, Platons idévärld, finnas alla ideer, allt vad mänskligheten tänkt. Kausaljaget 
har tillgång till dessa ideer. De inställa sig, så snart de efterfrågas. Ett kausaljag kan citera ur 
vilket verk som helst utan att förut ha haft en aning om detta verks existens. När ett kausaljag 
skriver, inställa sig alla till viss idé hörande tankar, ifall de alls efterfrågas. Det har endast att välja 
vilka citat, som anses lämpligast. Ett typiskt exempel på detta är Blavatsky, som aldrig sett en 
enda av de böcker, varifrån hon hämtat sina många citat. 
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